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Στη Λάρισα, σήμερα 6η του μηνός Απριλίου, 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. 14457/02-04-2021 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) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος 
Κωνσταντίνος, 16) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης 
Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) 
Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) 
Μόρας Ευάγγελος, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 
30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) 
Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) 
Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σταυροθεόδωρος 
Αχιλλέας, 40) Τάχος Δημήτριος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζατζάκης Φώτιος, 43) Τσακίρης 
Μιχαήλ και 44) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 
και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) 

Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 5) Πράπας 
Αντώνιος. 

 
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 «Λαρισαίων Κοινόν» με θέμα: «Ειδικές 
αντισεισμικές μελέτες για τα σχολικά κτίρια». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μόρας Ευάγγελος . 
 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαρισαίων Κοινόν¨ κ. Βαϊούλης 
Κωνσταντίνος ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 

 Οι 29 σχολικές μονάδες που από τον 1ο ταχύ οπτικό έλεγχο κρίθηκαν ως "ακατάλληλα" για 
άμεση χρήση, είναι κτίρια παλαιότητας από το 1930-1987. Είναι πέτρινα και από μπετόν 
(οπλισμένο σκυρόδεμα). Κάποια από αυτά δόθηκαν ως "κατάλληλα" για άμεση χρήση μετά τον 
δευτεροβάθμιο έλεγχο από τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

Σε δηλώσεις της η Δημοτική αρχή ανέφερε ότι στα κτίρια αυτά, λόγω παλαιότητας δεν θα 
γίνουν απλά "επισκευές", αλλά "ενισχύσεις και επισκευές" βάσει ειδικών μελετών (βάσει των 
ειδικών Κανονισμών που ισχύουν ΚΑΝΕΠΕ για κτίρια από μπετόν και ΚΑΔΕΤ για κτίρια πέτρινα- 
με φέρουσα τοιχοποιία). Αυτό θα θωρακίσει προφανώς τα σχολικά κτίρια και θα τα καταστήσει 
ασφαλή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημερινού Αντισεισμικού Κανονισμού.  

Ερωτάται η Δημοτική αρχή: Ισχύει αυτή η δήλωση - δέσμευση; Έχουν γίνει οι κατάλληλες 
ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτών των μελετών; Υπάρχει σχετικό αίτημα 
για έκτακτη χρηματοδότηση;  

 
Δόθηκε απάντηση από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολο, ο οποίος συνοπτικά 

ανέφερε τα εξής: 
 
Από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των σχολικών μονάδων του Δήμου από την ΚΤΥΠ Α.Ε και τους 

υπαλλήλους του Δήμου, είχαν διαπιστωθεί προβλήματα σε 29-30 σχολεία του Δήμου μας. Μετά 
και τον δεύτερο έλεγχο από την ΚΤΥΠ Α.Ε που άλλαξε τα αρχικά δεδομένα, έχουμε την πλήρη 
λίστα χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων, με 4, 5 από αυτές ακατάλληλες προς χρήση.  

Για τις σχολικές μονάδες με χαρακτηρισμό Ι και ΙΙ , για τις μεν πρώτες είναι άμεσα κατάλληλες 
προς χρήση, για τις δε δεύτερες απαιτείται η αποκατάσταση των ζημιών και η άρση της 
επικινδυνότητας, ώστε κι αυτές να δοθούν προς χρήση το συντομότερο δυνατόν. Σημαντικό είναι 
ότι τα Λύκεια που θα αποτελέσουν και εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν 
έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και  θα είναι όλα κατάλληλα για χρήση. 

Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες με χαρακτηρισμό ΙΙΙ, θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες για 
την αποκατάστασή τους με βάση τον σημερινό ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό και στη συνέχεια 
θα προχωρήσουμε σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) ,ώστε μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο να έχουν 
αποκατασταθεί όλες οι ζημιές. 

Θα υπάρξει πρόβλεψη για χρήση δημοτικών κτιρίων που σήμερα είναι κλειστά από τους 
μαθητές που τα σχολεία τους έχουν προβλήματα και ταυτόχρονα διεκδίκηση πόρων για την 
αποκατάσταση όλων των σχολικών μονάδων. 

Τέλος άμεσα, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό των 600 ευρώ για την αποζημίωση που 
δικαιούνται οι πληγέντες από τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού και ήδη έχουν κατατεθεί 
στον Δήμο οι αντίστοιχες αιτήσεις των πολιτών. 
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα 
Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Πρωτοβουλία 



Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Ορμή 
Ανανέωσης΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος Αχιλλέας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Παπαποστόλου Δημήτριος. 
 

2. Ερώτηση της κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
(“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Παραχώρηση στρατιωτικών εκτάσεων στο Δήμο 
Λαρισαίων». 

 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παναγιώτου Ιωάννης 

και Μόρας Ευάγγελος . 
 
Την ερώτηση ανέλυσε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λάρισα Μπροστά” κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, η οποία ανέφερε τα εξής:  
 
Έχουν παρέλθει σχεδόν τριάμισι ( 3,5)   χρόνια από την δημόσια δέσμευση του πρώην 

Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το βήμα του  Περιφερειακού Συνεδρίου  Θεσσαλίας στις 12 
Οκτωβρίου 2017 , για την παραχώρηση , από  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας   προς το Δήμο Λαρισαίων ,  
του στρατοπέδου «Τζήμα»  (στο Μεζούρλο), έκτασης 643 στρεμμάτων   και  τμήματος του 
στρατοπέδου «Μπουγά»   (60 περίπου στρεμμάτων)  . 

Στη συνέχεια, στις 10 Ιουλίου 2018 , σε συνάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων  κ. Απ. Καλογιάννη 
με  τον  πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παν. Καμμένο  και υπηρεσιακών παραγόντων στο 
Πεντάγωνο,  συμφωνήθηκε να υπογραφεί ένα «σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης   » με τον Δήμο 
Λαρισαίων ώστε να προχωρήσει η παραχώρηση της χρήσης των συγκεκριμένων χώρων για 99 χρόνια   . 
Το «σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης» θα αφορούσε  την παραχώρηση του στρατοπέδου 
Τζήμα , τμήματος  του στρατοπέδου Μπουγά   και  την παραχώρηση του χώρου του πρώην 
στρατιωτικού πρατηρίου (επί της Παπακυριαζή) . Επίσης υπήρξε δημόσια δήλωση ότι κατατέθηκε 
από τον δήμαρχο Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη στον διευθυντή της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης 
Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) του ΥΕΘΑ , πρόταση αξιοποίησης  του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου και μετατροπή του σε  χώρο στάθμευσης  με  το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης να 
εκτιμάται σε 6 με 6,5 εκατ. Ευρώ . Παρά τη δέσμευση του πρώην Πρωθυπουργού  τον Οκτώβριο του 
2017 και τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα  
κάποια ενημέρωση για το θέμα .Επειδή  η απόδοση στην τοπική κοινωνία   του στρατοπέδου Τζήμα , 
τμήματος του στρατοπέδου Μπουγά και του πρώην στρατιωτικού πρατηρίου θα συμβάλουν 
σημαντικά  στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης μας  

 
Ερωτάται η δημοτική αρχή :  
1. Υπάρχει κάποια  γραπτή συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας μετά και  από όλες τις παραπάνω συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν ;  Έχει υπογραφεί 
«σύμφωνο συνεργασίας και συναντίληψης »   του Δήμου Λαρισαίων  με την προηγούμενη ηγεσία 
του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  ;  
2.  Έχει κατατεθεί συγκριμένη πρόταση στο ΥΕΘΑ όσον αφορά την αξιοποίηση των στρατοπέδων 
; Εάν ναι , τι περιλαμβάνει   η πρόταση όσον αφορά στην αξιοποίηση των ανενεργών στρατοπέδων   
και ποια τα ανταποδοτικά οφέλη που   θα έχει ο Στρατός από την απόδοση των εκτάσεων  στην 
πόλη ; 
3. Σε τι ενέργειες έχει προχωρήσει ο Δήμος για την ολοκλήρωση της παραχώρησης των 
στρατιωτικών εκτάσεων  στην κοινωνία της Λάρισας ; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις 
του Δήμου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ; 
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Δόθηκε απάντηση από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολο, ο οποίος συνοπτικά 
ανέφερε τα εξής: 



 
Τα όσα αναφέρθηκαν είναι όντως αληθή, όμως δυστυχώς, παρόλο που πραγματικά υπήρχαν 

όλες οι προϋποθέσεις για την απόδοση των στρατιωτικών εκτάσεων στον Δήμο Λαρισαίων και 
παρότι ο δήμος προσπέρασε πάρα πολλά εμπόδια, δεν στάθηκε δυνατό να γίνει,. Ενώ υπήρχε 
συμφωνία υπουργών, Επιτελείων ακόμη και του πρωθυπουργού, δε στάθηκε δυνατό να υλοποιηθεί 
η παραχώρηση εξαιτίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στο οποίο προΐσταται στρατηγός, που πρέπει 
να υπογράψει την όποια διαδικασία παραχώρησης. Ο τότε διοικητής κ. Κονδύλης διαφώνησε παρά 
τις συμφωνίες και τα ανταποδοτικά οφέλη που ήταν σοβαρά για το ίδιο το ΤΕΘΑ. Το σημείο ρήξης 
των διαπραγματεύσεων με το Ταμείο, ήταν το αίτημα του τελευταίου να δοθούν πολεοδομημένα 
στο σύνολό τους τα 643 στρέμματα στον στρατό. 

Μετά τα παραπάνω στοιχεία, σήμερα βρισκόμαστε στην ανάγκη να επικαιροποιήσουμε τη 
συζήτηση αυτή. Οι προτάσεις είναι κατατεθειμένες, αν χρειαστεί μπορούμε να τις 
διαφοροποιήσουμε και βρισκόμαστε μπροστά σε μία διαδικασία νέων ραντεβού που θα 
προσεγγίσουν εκ νέου την κατάσταση. Ξεκαθάρισε ωστόσο, πως σε επαφές που είχε εσχάτως για το 
ζήτημα ,έγινε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει πρόθεση παραχώρησης του στρατιωτικού πρατηρίου. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λαϊκή 
Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας 
Παναγιώτης, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της παράταξης 
΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος Αχιλλέας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Παπαπαρίσης Απόστολος. 

 
 

3. Ερώτηση της κ. Ξυνοπούλου Ελένης - Μαρίνας (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Ελληνική Μέριμνα – Παιδική Στέγη Λάρισας». 

 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παναγιώτου Ιωάννης και 
Μόρας Ευάγγελος. 
 

Την ερώτηση ανέλυσε η δημοτική σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης “Λάρισα 
Μπροστά”, κ. Ξυνοπούλου Ελένη - Μαρίνα η οποία συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Η Ελληνική Μέριμνα είναι η επωνυμία του σωματείου που σύμφωνα με το καταστατικό του 
παρέχει τις υπηρεσίες της στην πόλη επί 72 χρόνια. 

Με την από 16-2-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας προτάθηκε η μεταβίβαση του 
ακινήτου κυριότητος της Παιδικής Μέριμνας με καταβολή ποσού 283.000 ευρώ προς εξόφληση 
των οφειλών προς εργαζομένους, τις απαιτήσεις τους από την καταγγελία των συμβάσεών τους και 
την καταβολή των οφειλών προς ΙΚΑ όπως και του ποσού που κατέβαλε ως εκπρόσωπος η 
προηγούμενη Πρόεδρος του σωματείου στο ΙΚΑ εξ’ ιδίων ως οφειλέτιδα νόμιμος εκπρόσωπος 
ευθυνόμενη αλληλέγγυα και με απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 2/3/2021 η πρόταση 
εγκρίθηκε. 

Οι εύλογες ερωτήσεις που προκύπτουν είναι οι κάτωθι: 
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1. Μπορεί ο Δήμος να απορροφήσει τους εργαζόμενους που σήμερα μένουν χωρίς 
αντικείμενο εργασίας ;  



2. Τι προτίθεται ο Δήμος να κάνει με το ακίνητο;  

Δόθηκε απάντηση από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολο, ο οποίος συνοπτικά 
ανέφερε τα εξής: 

 
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση του κτιρίου του σωματείου «Ελληνική 

Μέριμνα – Παιδική Στέγη Λάρισας» που αποδόθηκε στον Δήμο με την αριθμ.116/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως βρεφονηπιακός  σταθμός, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις 
το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά στους εργαζόμενους, δόθηκε εντολή στην Οικονομική  
Υπηρεσία του Δήμου για παροχή βεβαίωσης οικονομικής επάρκειας του Δήμου, ώστε να 
αναληφθούν από τον Δήμο όλες οι πρωτοβουλίες για την απορρόφηση των υπαλλήλων ,με τη 
θέσπιση από πλευράς της κυβέρνησης όλων των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων . 

. 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα 

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Πρωτοβουλία 
Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης 
Κωνσταντίνος και ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. 
Λώλος Αχιλλέας. 
 

4. 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». 

 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παναγιώτου Ιωάννης, 
Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος και Τερζούδης Χρήστος. 
 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε, μετά από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της , ενέκρινε την κατ’ αρχήν 
προσαρμογή και τη μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης , σύμφωνα 
με  το άρθρο 2 τον Ν. 4674/2020 . 
 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας  που πραγματοποιήθηκε  στις 21-
01-2021, αποφάσισε ομόφωνα  (λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του Ν. 4735/2020) ,  στη 
μετοχική σύνθεση της ΑΕΝΟΛ Α.Ε μετά την προσαρμογή της , να συμμετέχουν εκτός των Δήμων, 
της Περιφέρειας και της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας  και οι φορείς: ΕΑΣ Ελασσόνας, ως αγροτικός φορέας, 
το Επιμελητήριο Λάρισας ως εμπορικός φορέας, ο Χιονοδρομικός Ορειβατικός  σύλλογος 
Ελασσόνας ως περιβαλλοντικός φορέας και μερικοί Πολιτιστικοί σύλλογοι. 
Ο Δήμος Λαρισαίων έχει 200 μετοχές και το 7,10%  σε ποσοστό  στο Μ.Κ της εταιρείας. 

Θεωρούμε ότι, ο υπό ίδρυση Αναπτυξιακός Οργανισμός  θα είναι σημαντικό εργαλείο 
ανάπτυξης όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.  

Με έγγραφό του ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε  κ. Φουρκιώτης Ελευθέριος ζητάει από τον 
Δήμο  Λαρισαίων να πάρει απόφαση για το αν θα παραμείνει ή όχι στην εταιρεία της ΑΕΝΟΛ Α.Ε, 
καθώς η προθεσμία ολοκλήρωσης και μετασχηματισμού της ΑΕΝΟΛ  Α.Ε σε Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Τοπικής αυτοδιοίκησης λήγει στις   30 Απριλίου 2021. 

Ο Δήμος Λαρισαίων, εντός του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 
γίνει η ηγέτιδα δύναμη , τόσο στην διοίκηση όσο και ο ρυθμιστής της αναπτυξιακής πορείας  
όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λόγω : 

Α) Του μεγάλου αριθμού Επιστημόνων όλων των κλάδων 
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Β) Της  μεγάλης τεχνογνωσίας σε μελέτες και έργα που διαθέτει. 



Γ) Τις οργανωμένες διοικητικές υπηρεσίες 
Δ) Τις οικονομικές δυνατότητες  που διαθέτει &  
Ε) Της πλεονεκτικής θέσης του Δήμου Λαρισαίων  ( βρίσκεται  πολύ κοντά σε όλους τους 
Δήμους της ΠΈ Λάρισας , σε σχέση με την Ελασσόνα). 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολο, ο οποίος συνοπτικά 
ανέφερε τα εξής: 

 
Πρόθεση του Δήμου Λαρισαίων είναι η δημιουργία ενός νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού, που 

θα υλοποιεί όλα τα μεγάλα project του Δήμου όπως το παζάρι της Λάρισας, η AGROTHESSALY, 
άλλες μεγάλες εκθέσεις κ.λ.π. και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθει προς συζήτηση και 
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση αυτή. 

Όσον αφορά στην ΑΕΝΟΛ Α.Ε , πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας, εφόσον 
η νομοθεσία επιτρέπει τη συμμετοχή ενός Δήμου σε 2 Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. 

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

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Λαρισαίων 
Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος και ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ 
δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος Αχιλλέας. 

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

με θέμα: «Πρόβλημα που υφίσταται σε κεντρικό σημείο της Νέας Σμύρνης και 
συγκεκριμένα στην πλατεία Τσαρουχά». 
 

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. Κρίκης Πέτρος, 
Παναγιώτου Ιωάννης, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος 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 θέσουμε το πρόβλημα που υφίσταται σε 
κεντρικό σημείο της Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα στην πλατεία Τσαρουχά, όπου μεταξύ άλλων 
στεγάζεται το ΚΑΠΗ και οι Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου. 

Συγκεκριμένα η οδός Ευριπίδου που τέμνει την πλατεία Τσαρουχά, από το ύψος της οδού 
Μιλτιάδου, μέχρι το ύψος της οδού Κίμωνος, όχι μόνο δεν έχει πεζοδρομηθεί, όπως ζητούν εδώ και 
χρόνια οι κάτοικοι, αλλά είναι γεμάτη λακκούβες και χώματα, από παλαιότερες εργασίες, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πέραν  της άσχημης εικόνας, πολλά προβλήματα στους κατοίκους. 
Η κάθετη στην Ευριπίδου οδός που τέμνει επίσης  την ανωτέρω πλατεία, έχει ορθά εδώ και χρόνια, 
πεζοδρομηθεί (οδός Τσαρουχά). 

Παρακαλούμε να προβείτε  σε όλες  τις απαραίτητες ενέργειες για να σχεδιαστεί  και να 
ολοκληρωθεί σύντομα η πεζοδρόμηση της οδού Ευριπίδου, από το ύψος της οδού Μιλτιάδου μέχρι 
το ύψος της οδού Κίμωνος.  

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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Μετά από έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι πραγματικά η πλατεία Τσαρουχά θέλει συντήρηση. Ο 

λόγος που δεν μπήκε στο γενικότερο προγραμματισμό έως τώρα, είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο 
αίτημα από την Κοινότητα. Κατόπιν τούτου ,θα δρομολογήσουμε συντηρήσεις στην πλατεία. Όσο 
για την πεζοδρόμηση, δεν υπήρξε έως τώρα αίτηση ούτε από πολίτες ούτε από την Κοινότητα 
οπότε θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της Κοινότητας και στη συνέχεια εκπόνηση κυκλοφοριακής 
μελέτης, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης της πεζοδρόμησης. 

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

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας 
Παναγιώτης, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων 
΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος,΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ 
δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος Αχιλλέας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαβίδης Δημήτριος. 

 
 

6. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 
με θέμα: «Πρόβλημα που υφίσταται στη διασταύρωση των οδών Κουμουνδούρου με 
Φαρμακίδου στο κέντρο της Λάρισας». 
 

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. Κρίκης Πέτρος,  
Παναγιώτου Ιωάννης, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος 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 θέσουμε το πρόβλημα που υφίσταται στη 
διασταύρωση των οδών Κουμουνδούρου με Φαρμακίδου στο κέντρο της Λάρισας και 
συγκεκριμένα την αδυναμία σε λεωφορεία και βαρέα οχήματα που κινούνται στην οδό 
Φαρμακίδου, να στρίψουν αριστερά στην οδό Κουμουνδούρου, διότι  σε όλο το μήκος της 
Κουμουνδούρου υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα. 

Η τοποθέτηση προ μηνών μετά από  αίτημα 3 πασσάλων, έναν επί της οδού Φαρμακίδου και 
δύο επί της οδού Κουμουνδούρου στο σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Φαρμακίδου, δεν 
έλυσε το πρόβλημα, γιατί αφενός ο πάσσαλος επί της οδού Φαρμακίδου δεν έχει κάποια πρακτική 
αξία, ενώ οι δύο πάσσαλοι επί της οδού Κουμουνδούρου είχαν μεγάλη απόσταση ανάμεσά τους , 
με αποτέλεσμα να μην εμποδίζουν το παρκάρισμα των οχημάτων επί της οδού Κουμουνδούρου. 

Πριν λίγο καιρό πολίτες απευθύνθηκαν πάλι στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ζητώντας 
αριστερά και δεξιά και σε μικρή απόσταση από τον πάσσαλο, που βρίσκεται στην οδό 
Κουμουνδούρου και λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Φαρμακίδου, να τοποθετηθούν  άλλοι 
δύο όμοιοι πάσσαλοι, ώστε να εμποδίζεται το παρκάρισμα στο σημείο και να λυθεί οριστικά το 
πρόβλημα. Μέχρι και σήμερα η υπηρεσία του Δήμου δεν ικανοποίησε το δίκαιο αίτημά τους. 
Παρακαλούμε να προβείτε  σε όλες  τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για τη λύση του ανωτέρω 
ζητήματος. 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 
Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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Η παράνομη στάθμευση αποτελεί συχνό φαινόμενο, το οποίο με την ανακατασκευή των οδών 
είμαστε σίγουροι ότι θα μειωθεί. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια, τα οποία όμως όπως 
και σε άλλα σημεία της πόλης, όταν τοποθετούνται καταστρέφονται. Το πρόβλημα θα λυθεί 
οριστικά με την ανακατασκευή του δρόμου και τη συχνή αστυνόμευση της οδού. 

 
Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή 

Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 
 

7. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» με θέμα: «Πρόσληψη 
διερμηνέα νοηματικής ». 
 

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. Κρίκης Πέτρος,  
Παναγιώτου Ιωάννης, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος, Τερζούδης 
Χρήστος και Λώλος Αχιλλέας. 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαρισαίων Κοινόν¨ κ. Βαϊούλης 

Κωνσταντίνος ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 
  Ερωτάται η δημοτική αρχή αν υπάρχει συνεργασία με διερμηνέα της νοηματικής και αν όχι 
αν υπάρχει πρόθεση και προγραμματισμός για πρόσληψη διερμηνέα, στο πλαίσιο ενός συστήματος 
κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στα κοινωνικά 
αγαθά της επικοινωνίας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την 
άρση όλων αυτών των εμποδίων, προτείνουμε την πρόσληψη πιστοποιημένου ειδικού συνεργάτη 
με γνώση της νοηματικής γλώσσας, ο οποίος να τοποθετηθεί στην κοινωνική-κοινωφελή Υπηρεσία 
του Δήμου Λαρισαίων. Ο ανωτέρω συνεργάτης θα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος διότι :  
Α) θα μπορεί να εξυπηρετεί δια ζώσης ή διαδικτυακά κάθε συμπολίτη μας με προβλήματα ομιλίας 
και ακοής που προσέρχεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου.  
Β) να είναι παρών σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα μεταδίδεται 
ζωντανά ή θα ανεβαίνει «ζωντανά» (live) ή εκ των υστέρων, σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα και 
να «μεταφράζει» σε συμπολίτες μας (και όχι μόνο), τα όσα λέγονται στο Δ.Σ.  
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. 
Βούλγαρη Σωτήριο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

 
Η Διεύθυνση Πρόνοιας σχετίζεται με αυτές τις ομάδες και ως Δήμος πράττουμε, ό,τι 

προβλέπεται για αυτές τις ομάδες . Αναφορικά με το ερώτημα αν υπάρχει πρόθεση και 
προγραμματισμός για πρόσληψη διερμηνέα, θεωρούμε σημαντικό το αίτημα που τέθηκε και θα 
εξετάσουμε εάν είναι εφικτή η υλοποίησή του. Πέρα όμως από την πρόσληψη διερμηνέα, καλό 
είναι να πραγματοποιούνται σεμινάρια νοηματικής στους υπαλλήλους του Δήμου. 

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

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη και ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. 
Γούλας Παναγιώτης. 

 
8. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Κατασκευή - 

κατάργηση πεζοδρομίου επί της οδού Γιάγκου». 
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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. Κρίκης Πέτρος, 
Παναγιώτου Ιωάννης, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος, Τερζούδης 
Χρήστος και Λώλος Αχιλλέας. 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Μαμάκος Αθανάσιος  ο οποίος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Λίαν προσφάτως ανακατασκευάστηκε το πεζοδρόμιο επί της οδού Γιάγκου στη Νεάπολη και 
μάλιστα σε μεγάλο μήκος έναντι του 6ου Λυκείου – Γυμνασίου και μέχρι το Πάρκο των Χρωμάτων 
(Χατζηχαλάρ). Ωστόσο, έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο άρτι 
ανακατασκευασθέν πεζοδρόμιο τοποθετήθηκαν πολλές πινακίδες σήμανσης, ακριβώς  στο μέσον 
του πεζοδρομίου, οι οποίες σε συνδυασμό με τις κολώνες φωτισμού αναιρούν σε μεγάλο βαθμό την 
απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση του πεζοδρομίου από τους πεζούς. Επιπλέον, κάποιες εκ των  
πινακίδων ενημερώνουν ότι στο πεζοδρόμιο υφίσταται ποδηλατόδρομος, ωστόσο το πλάτος του 
πεζοδρομίου και η ύπαρξη των πινακίδων και των κολώνων αποδεικνύουν την ανυπαρξία 
ποδηλατοδρόμου. 

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  

1) Γιατί δεν υπήρξε πρόβλεψη ή έστω διορθωτική παρέμβαση  να αποφευχθεί η παραπάνω 
κακοτεχνία;  

2) Προβλέπεται κάποια διορθωτική κίνηση μελλοντικά; 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 
Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

 
Το έργο συνεχίζεται από εργολαβία. Ελέγχθηκε, αλλά δεν κατέστη δυνατή η διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου για πολλούς λόγους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα ελεγχθεί από τον 
επιβλέποντα και τον εργολάβο. Τα σήματα θα αποκατασταθούν άμεσα , όσο για τις κολώνες της 
ΔΕΗ δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Τέλος για το θέμα του ποδηλατόδρομου, θα εξεταστεί και αν 
δεν υφίσταται με το νέο σχεδιασμό θα φύγει. 

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

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη και ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. 
Γούλας Παναγιώτης. 

 
9. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: ««Παλινωδίες» 

στα έργα του ΣΒΑΚ επί της οδού Ρούζβελτ 36». 
 
Η ερώτηση αποσύρθηκε, μετά από τη διαβεβαίωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ότι 

δρομολογήθηκαν ενέργειες για άμεση λύση του υφιστάμενου προβλήματος. 
 

10. Ερώτηση των κ. Μαμάκου Αθανασίου και Δρυστέλλα Αθανασίου (“Λάρισα 
Μπροστά”) με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίου στη Γιάννουλη». 
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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. Κρίκης Πέτρος, 
Παναγιώτου Ιωάννης, Μόρας Ευάγγελος, Ξηρομερίτης Μάριος, Τάχος Δημήτριος, Τερζούδης 
Χρήστος και Λώλος Αχιλλέας. 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Μαμάκος Αθανάσιος  ο οποίος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Ο πληθυσμός της Γιάννουλης έχει αυξηθεί ραγδαία. Οι ανάγκες σε υποδομές είναι μεγάλες. 
Μεταξύ αυτών είναι και η λειτουργία του κοιμητηρίου της περιοχής. Το λειτουργούν κοιμητήριο 
έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Η χωρητικότητά του έχει εξαντληθεί και οι ανάγκες ταφής 
ικανοποιούνται με μεθόδους κυριολεκτικά αλχημείας του πρόεδρου της κοινότητας. Στην 
κατεύθυνση της αποσυμφόρησης του κοιμητηρίου και της πλέον εύρυθμης λειτουργίας του, το 
συμβούλιο της κοινότητας έλαβε σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του στις 15-10-2019, 
απόφαση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου, την οποία υπέβαλε προς 
περαιτέρω επεξεργασία και έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ωστόσο αν και παρήλθε 
διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την λήψη της απόφασης, μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει ο 
σχετικός κανονισμός ούτε υπήρξε καμία ενημέρωση για τις αιτίες της καθυστέρησης. 

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

Γιατί έχει καθυστερήσει η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου Γιάννουλης; 

Υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών; 

Υπάρχει πρόθεση μετεγκατάστασης του κοιμητηρίου σε χώρο προκαθορισμένο για αυτή τη χρήση;  

Δόθηκε απάντηση από τους Αντιδημάρχους: 
 
1) Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινοτήτων κα Απρίλη Αγορίτσα, η οποία εν συντομία είπε τα 

εξής: 
Ενημερώθηκε για το θέμα η Νομική Υπηρεσία η οποία γνωμοδότησε ότι ο ισχύον Κανονισμός 

Λειτουργίας του Δήμου Λαρισαίων αφορά τα Κοιμητήρια του Δήμου που είχε ο Δήμος κατά τη 
σύνταξή του. Για τα νέα Κοιμητήρια της Κοινότητας Γιάννουλης αλλά και των υπολοίπων 
Κοινοτήτων που πέρασαν στο Δήμο Λαρισαίων, θα μπορέσει να ισχύσει ο ίδιος Κανονισμός αφού 
ακολουθηθούν οι κάτωθι ενέργειες: 

Συγκεκριμένα τώρα για τη Γιάννουλη, επειδή δεν υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας, το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Γιάννουλης θα πρέπει να εισηγηθεί Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας 
του Κοιμητηρίου, το οποίο θα πρέπει να έρθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια 
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. 

Ως προς το θέμα της επέκτασης ΒΑ του Κοιμητηρίου, ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ΚΧ 
επομένως δεν προβλέπεται για χρήση Κοιμητηρίου. 

Επίσης για το θέμα της μετεγκατάστασης του Κοιμητηρίου , δεν έχει ληφθεί κάποια αντίστοιχη 
απόφαση από το συμβούλιο της Κοινότητας. 

 
 2) Πολεοδομίας &Ψηφιακών Πολιτικών –Έξυπνης πόλης κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος 

εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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Υπάρχει άρνηση της κοινωνίας της Κοινότητας Γιάννουλης για μετεγκατάσταση του 
υπάρχοντος Κοιμητηρίου, καθώς με τις νέες ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν τη δημιουργία 
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κοιμητηρίων εκτός σχεδίου, θα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της Κοινότητας. 
Ανεξάρτητα από αυτό, θα πρέπει η Κοινότητα να φροντίσει για την έγκαιρη εκταφή, ώστε να 
αποδεσμεύεται χώρος και να υπάρχει ομαλή λειτουργία του Κοιμητηρίου. 

Ήδη υπάρχει συνεργασία με το Συμβούλιο Γιάννουλης και θα προβούμε και σε συσκέψεις 
για μια λύση που θα καλύπτει και την επιθυμία των κατοίκων. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα 
Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας 
Παναγιώτης, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της παράταξης 
΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος, και ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Μαβίδης Δημήτριος. 

 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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