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Στη Λάρισα, σήμερα 11η του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 
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. 19709/07-05-2021 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 δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος 
Κωνσταντίνος, 6) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 
09) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας 
Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) 
Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καφφές 
Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Νασιώκας Παναγιώτης, 23) 
Παπαδούλης Γεώργιος, 24) Παπαπαρίσης Απόστολος, 25) Παπαποστόλου Δημήτριος, 26) Πράπας 
Αντώνιος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) 
Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 31) Τζατζάκης Φώτιος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ και 33) Τσιλιμίγκας 
Χρήστος 

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 
Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) 
Κυριτσάκας Βάιος, 6) Λώλος Αχιλλέας, 7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) Μόρας Ευάγγελος, 9) 
Μπουσμπούκης Ιωάννης, 10) Νταής Παναγιώτης, 11) Ξηρομερίτης Μάριος,12) Ξυνοπούλου Ελένη 
– Μαρίνα, 13) Παναγιώτου Ιωάννης, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Τάχος Δημήτριος και 16) 
Τερζούδης Χρήστος. 

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

Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σούλτη Γεωργίου. 
. 
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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: «Ιατρικό Κέντρο ΤΟ.Μ.Υ. Αγίου Γεωργίου». 

Την ερώτηση ανάλυσε ο επικεφαλής της παράταξης ¨«Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
Το Ιατρικό κέντρο ΤΟ.Μ.Υ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έχει εγγεγραμμένους 5.000 ενήλικες και 1000 
παιδιά και επιτελεί σημαντικές ιατρικές πράξεις πρωτοβάθμιας Υγείας για την συνοικία του Αγίου 
Γεωργίου. 
Το προσωπικό του είναι σήμερα 10 άτομα από τα οποία 3 είναι ιατροί, 2 διοικητικοί και το 
υπόλοιπο Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αναμένονται ακόμη 2 ιατροί , οι οποίοι σύντομα θα 
προσληφθούν (τρέχει προκήρυξη). 
Στεγάζονται σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ κτίριο μαζί με το ΚΑΠΗ του Αγίου Γεωργίου και τις πολιτιστικές και 
χορευτικές ομάδες, (ΚΑΡΛΑΣ 47 ΛΑΖΑΡΙΔΗ). 
Το Ιατρικό κέντρο ΤΟ.Μ.Υ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ‘έγινε από 3 Απριλίου 2021 και εμβολιαστικό 
κέντρο κατά του COVID 19 εμβολιάζοντας 85 άτομα ημερησίως. 
Το πρόβλημα που προέκυψε σήμερα είναι ότι, στην ίδια πτέρυγα με το Ιατρικό κέντρο, δόθηκε ένα 
γραφείο σε σύλλογο ομάδας διασώσεων άμεσης επέμβασης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο 
υπεύθυνος του Ιατρικού Κέντρου να κλειδώσει το ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό (με την έναρξη 
των εμβολίων, προστασία από κλοπές). Πέραν αυτών οι χώροι ανάπτυξης ως εμβολιαστικό κέντρο 
δεν επαρκούν και θα πρέπει να δοθεί το αναφερόμενο γραφείο στο Ιατρικό Κέντρο και ο σύλλογος 
να μεταφερθεί σε άλλο χώρο. ΄ 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Λειτουργίας ΚΑΠΗ κ. 
Γιαννακόπουλο Κοσμά, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

Ο χώρος στον οποίο αναφέρεται ο κ. Γούλας, είναι χώρος των ΚΑΠΗ και είχε δοθεί προς 
χρήση στην Ομάδα Διάσωσης και στον Πολιτιστικό σύλλογο του Αγ. Γεωργίου. Μετά από 
τηλεφωνική συνομιλία με τους Προέδρους, τόσο της Ομάδας Διάσωσης, όσο και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου του Αγ. Γεωργίου, το θέμα διευθετήθηκε και ο χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από 
το Ιατρικό κέντρο ΤΟ.Μ.Υ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης “Ορμή 
Ανανέωσης” κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ο εκπρόσωπος της  παράταξης ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κ. 
Μαμάκος Αθανάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 
 

2. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» με θέμα: «Μεταφορά του 
Τελωνείου Λάρισας». 

 
Η συζήτηση επί του θέματος αναβλήθηκε, μετά την αναφορά του Αντιδημάρχου 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία 
ανέφερε τα εξής: 

Η Δημοτική αρχή είναι σε γνώση του θέματος του Τελωνείου και έχει προχωρήσει σε 
συναντήσεις για την εξεύρεση λύσης, όμως λόγω της πανδημίας οι συζητήσεις έχουν καθυστερήσει 
και το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα υπάρξει 
κατάθεση των θέσεων της Δημοτικής Αρχής, από το Δήμαρχο κ. Καλογιάννη Απόστολο. 
 

3. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης » με θέμα: «Εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό των 100 ετών από τη γέννηση του Λαρισαίου γλύπτη Φιλολάου Τλούπα». 
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Την ερώτηση ανάλυσε ο επικεφαλής της παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” κ. Γαμβρούλας 
Νικόλαος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 



Πρόσφατα ενημερωθήκαμε πως, μια ομάδα πολιτών σας επισκέφτηκε, κάνοντας σας μια 
πρόταση για τον εορτασμό των 100 ετών από την γέννηση του Λαρισαίου γλύπτη Φιλολάου 
Τλούπα το 2023 στην πόλη μας. 

Προτάθηκε λοιπόν η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων μια εκδήλωση στην 
Πινακοθήκη με έργα του γλύπτη, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές κυρίως της 
Ελλάδος και την Γαλλίας και τα οποία θα μπορούσαμε να δανειστούμε για τον σκοπό αυτό. Επίσης 
προτάθηκε η πραγματοποίηση εξωτερικής έκθεσης ή εκδήλωσης στο εμβληματικό έργο του γλύπτη 
(Μνημείο Εθνικής Αντίστασης) στον χώρο του Αλκαζάρ, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό 
την ανάδειξη του σπουδαίου έργου του. 

Καθώς η συγκεκριμένη ομάδα των πολιτών ενημέρωσε και την δική μας παράταξη για την 
σχετική πρόταση και την βρήκαμε εξαιρετική, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε: 
α) ποια είναι η δική σας άποψη για τις προτάσεις αυτές και β) αν είστε σύμφωνος με τις προτάσεις, 
πως θα κινηθεί ο δήμος για την πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων. 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών κ. Σάπκα Παναγιώτη, ο 
οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Υπήρξε πράγματι μια συνάντηση με μια ομάδα πολιτών (Λαρισαίοι Φίλοι του Φιλόλαου) το 
Φεβρουάριο του 2021, με επικεφαλής την κ. Φανή Σακελαρίου. Ήταν μια απλή συζήτηση και 
προτάθηκε εκ μέρους μου η πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Πινακοθήκη με έργα του γλύπτη, τα 
οποία βρίσκονται στην κατοχή της κόρης του αλλά και σε ένα συλλέκτη από την Πάτρα. 
Ταυτόχρονα, με κάποια από τα μέλη της ομάδας επισκεφτήκαμε το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης 
στον χώρο του Αλκαζάρ, όπου διαπιστώσαμε ότι ο υπόγειος χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
να φιλοξενήσει έκθεση των έργων του Φιλολάου, λόγω έλλειψης εξαερισμού. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκ μέρους μας στο χώρο για πιθανές παρεμβάσεις βελτίωσης στις 
υποδομές, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Σούλτη 
Γεώργιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Οικονομίδη Γεώργιο. Αξίζει να τονιστεί ότι 
είμαστε σε αρχικό στάδιο συζητήσεων για τη διοργάνωση έκθεσης, της οποίας όμως τα κόστη είναι 
αρκετά μεγάλα, σε σχέση με τις συνήθεις εκδηλώσεις του Δήμου. 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ 
κ. Μαμάκος Αθανάσιος. 
 

4. Ερώτηση του κ. Παπαποστόλου Δημητρίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Ανέγερση 
του νέου σχολικού διδακτηρίου του 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας». 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαποστόλου Δημήτριος, ο 

οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 Πάγιο αίτημα των κατοίκων της Τούμπας και της ευρύτερης περιοχής ήταν η ανέγερση ενός 

σχολικού διδακτηρίου .Πριν ένα χρόνο περίπου υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση για την ανέγερση 
του σχολείου. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και σε ένα μικρό μέρος 
από πόρους του Δήμου Λαρισαίων. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση η ανέγερση του σχολικού διδακτηρίου του 24ου Δημοτικού Σχολείου 
Λάρισας πρέπει να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι εργασίες ανέγερσης. 
      Πού οφείλεται η καθυστέρηση των εργασιών ανέγερσης του σχολικού διδακτηρίου;  
      Υπάρχει νέο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών και αποπεράτωσης του σχολικού 
διδακτηρίου του 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας;  

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 
Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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To έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» με εξασφαλισμένη τη 
χρηματοδότησή του, με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 22η-06-2021 και 
χρονοδιάγραμμα συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης 18 μήνες. Εξαιτίας ωστόσο, του τεράστιου 



όγκου αδρανών υλικών στο χώρο ανέγερσης του νέου σχολικού διδακτηρίου του 24ου Δημοτικού 
Σχολείου Λάρισας ο Δήμος Λαρισαίων προσπάθησε να συλλέξει με ίδια μέσα τα αδρανή υλικά, 
γεγονός πολύ δύσκολο, χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο, 
προβήκαμε σε δύο αναθέσεις, το 2020 και 2021, λόγω αυτών των προβλημάτων. Το νέο 
χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του σχολικού διδακτηρίου μετατοπίζεται το Μάϊο και το αργότερο 
έως το Σεπτέμβριο του 2022, χρονικό διάστημα στο οποίο θα κάνουμε ταυτόχρονες προσπάθειες 
για τη διαδικασία του εξοπλισμού του κτιρίου, ώστε να συμπιέσουμε τους χρόνους αποπεράτωσης. 

 
 

 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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