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Στη Λάρισα, σήμερα 21 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση απαντήσεων 
γραπτών ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40756/17-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 18 του Νέου 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. 

 
Ήταν δε παρόντες 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) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) 
Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δρυστέλλας 
Αθανάσιος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος 14)Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) 
Καμηλαράκη -Σαμαρά Μαρία. 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης 
Πέτρος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Νασιώκας Παναγιώτης, 23) 
Παναγιώτου Ιωάννης, 24) Παπαδούλης Γεώργιος, 25) Παπαπαρίσης Απόστολος, 26) 
Παπαποστόλου Δημήτριος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Σταυροθεόδωρος 
Αχιλλέας, 30) Τάχος Δημήτριος, 31) Τζατζάκης Φώτιος και 32) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας , 2) Βαϊούλης 

Κωνσταντίνος, 3) Γεωργάκης Δημήτριος , 4) Γούλας Παναγιώτης ,5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) 
Κυριτσάκας Βάϊος, 7) Λώλος Αχιλλέας, 8) Μόρας Ευάγγελος, 9) Μπουσμπούκης Ιωάννης,10) 
Νταής Παναγιώτης, 11) Ξηρομερίτης Μάριος, 12) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 13) 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, 14) Πράπας Αντώνιος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Τερζούδης 
Χρήστος και 17) Τσακίρης Μιχαήλ. 

 
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 «Λαϊκή Συσπείρωση » με θέμα: «Αποζημιώσεις 

των σεισμόπληκτων του Δήμου Λαρισαίων». 
 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Δρυστέλλας 

Αθανάσιος και Τάχος Δημήτριος. 
 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση » κ. Παναγιώτου Ιωάννης,  ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Λάρισας, αμέσως μετά τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, 
που έπληξε και τον Δήμο Λαρισαίων και ιδιαίτερα τις κοινότητες του πρώην Δήμου Κοιλάδας  (το 
Κουτσόχερο, τη Μάνδρα, την Αμυγδαλέα, τη Ραχούλα) και άλλα χωριά του Ν. Λάρισας, 
υπογράμμισε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες α’ και β’ κατοικίας, καταστημάτων, αποθηκών, κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, που έπαθαν ζημιές, θα έπρεπε να λάβουν από την κυβέρνηση έκτακτο βοήθημα 
1.000 ευρώ και να αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. 

Η κυβέρνηση που υπόσχονταν γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις, τελικά έδωσε σε ένα 
περιορισμένο αριθμό, σε σχέση με τους αιτούντες, έκτακτο βοήθημα 600 ευρώ και μόλις τώρα 
ξεκίνησε με πολύ αργούς ρυθμούς η καταβολή κουτσουρεμένων αποζημιώσεων σε πολύ μικρό 
αριθμό σεισμόπληκτων για τις ζημιές σε σπίτια. 

Όμως σε ένα σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών κατοικιών στο Κουτσόχερο, τη Μάνδρα, τη 
Ραχούλα, την Αμυγδαλέα και στα άλλα χωριά του πρώην δήμου Κοιλάδας, που υπέστησαν ζημιές 
από τον σεισμό, έχει καθυστερήσει δραματικά η καταβολή ακόμη και του έκτακτου βοηθήματος 
των 600 ευρώ, ή αποκλείστηκαν και από τις αποζημιώσεις για ζημιές στα σπίτια τους και στην 
οικοσκευή τους, με την απαράδεκτη δικαιολογία ότι το σπίτι στο χωριό, δεν αποτελεί την α’ 
κατοικία τους ή άλλες δικαιολογίες. 

Πρόκειται για σπίτια ανθρώπων που αναγκάστηκαν να πάνε στη Λάρισα ή σε άλλες πόλεις 
για να εργαστούν, δηλαδή τα πατρικά τους σπίτια, τα οποία άλλα κατοικούνται από ηλικιωμένους 
γονείς, άλλα από τους ίδιους για κάποιους μήνες και προπαντός γι’ αυτά τα σπίτια οι ιδιοκτήτες 
τους πληρώνουν στο κράτος ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους, δημοτικά τέλη, λογαριασμούς νερού και 
ρεύματος κανονικά! 

Επομένως είναι απαράδεκτο να έχει καθυστερήσει 6 μήνες η καταβολή ακόμη και αυτών 
των ισχνών βοηθημάτων και εντελώς άδικο αυτοί οι άνθρωποι να μην αποζημιώνονται από την 
κυβέρνηση για τις ζημιές που προκάλεσε στα σπίτια τους ο σεισμός. 

Η Δημοτική αρχή Λαρισαίων ερωτάται: 
1. Συμφωνεί ότι όλοι οι ιδιοκτήτες α’ και β’ κατοικίας, καταστημάτων, αποθηκών, 

κτηνοτροφικών μονάδων που έπαθαν ζημιές από τον σεισμό πρέπει να αποζημιωθούν για 
το 100% από την κυβέρνηση και τι θα κάνει γι’ αυτό; 

2. Πόσες αιτήσεις έγιναν συνολικά στις πληγείσες περιοχές του δήμου Λαρισαίων και πόσοι 
από τους αιτούντες μέχρι σήμερα έχουν ικανοποιηθεί και εισπράξει τα οφειλόμενα απ’ την 
κυβέρνηση; 

3. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει μπροστά στο χειμώνα που έρχεται για την επίσπευση των 
διαδικασιών και την εξασφάλιση κατοικίας για εκείνους που έχουν ξεσπιτωθεί;  

4. Πόσοι συνεχίζουν να μένουν σε τροχόσπιτα και κοντέινερ ακόμη και μέσα στις αυλές των 
σπιτιών; 
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Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος 
συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

 
Στο Δήμο Λαρισαίων κατατέθηκαν 632 αιτήσεις πληγέντων πολιτών με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 3η Απριλίου 2021. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, συστήθηκε 
επιτροπή δημοτικών υπαλλήλων η οποία εξέτασε τις αιτήσεις και κατόπιν αυτοψίας προχώρησε 
άμεσα στην καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ποσού 600 ευρώ. Ειδικότερα, έως τις 26 
Απριλίου κατέβαλε αποζημίωση σε 85 δικαιούχους στην Κοιλάδα και σε 63 στο Δήμο Λαρισαίων. 
Η νομοθεσία προβλέπει και ένα άλλο έκτακτο βοήθημα σε σχέση με αποζημιώσεις για 
μικροεπισκευές, έως το ποσό των 6000 ευρώ. Οι δικαιούχοι  αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 
135 οικογένειες και θεωρούμε ότι  μέχρι τις 10-10-2021 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αποζημίωσής τους. 

Σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες του Δήμου, προβήκαμε σε απαλλαγή των πληγέντων από 
δημοτικό φόρο, ΤΑΠ, δημοτικά τέλη ενώ φιλοξενήσαμε όσους πληγέντες το χρειάστηκαν σε 
ξενοδοχεία της πόλης για διάστημα 2,5-3 μηνών. 

 
Δόθηκε απάντηση και από τον Αντιδήμαρχο Αμαξοστασίου, Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας κ. Ζαούτσο Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Υπήρξε  έλεγχος 752 κατοικιών από τη ΔΑΕΦΚ μετά από έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων η 

οποία δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη όλους τους ελέγχους .Στις πληγείσες περιοχές έχουν 
τοποθετηθεί με συνδρομή του Δήμου 12 οικίσκοι και 9 τροχόσπιτα. Ζητούμε ωστόσο από την 
πολιτεία να συνδράμει με χορήγηση και άλλων οικίσκων. 

 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. 
για τη Λάρισα» κ. Νασιώκας  Παναγιώτης και ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. 
Γαμβρούλας  Νικόλαος. 
 

2. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » με θέμα:  «Κατάργηση 
του προγράμματος ‘’ Άθληση για Όλους’’» 

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

Αθανάσιος και Τάχος Δημήτριος. 
 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » κ. 

Κρίκης Πέτρος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 

Η κατάργηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους», που κοινοποιείται αυτό το διάστημα, με 
επιστολή του υφυπουργού Αθλητισμού, σ’ όλους τους δήμους της χώρας μας, αποτελεί μια 
αρνητική εξέλιξη και πρέπει να ακυρωθεί. 

Το πρόγραμμα αυτό δέχθηκε μεγάλες περικοπές διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, με την 
υποβάθμιση και την υποχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει περάσει ολοκληρωτικά 
στη λογική της ανταποδοτικότητας και της επιβάρυνσης των νοικοκυριών και με ελάχιστα ψίχουλα 
χρηματοδότησης από τη μεριά της ΓΓΑ. Την ίδια στιγμή που η Φυσική Αγωγή εξαγγελλόταν 
υποκριτικά απ’ όλες τις κυβερνήσεις και τους εκλεκτούς τους στην Τοπική Διοίκηση, ως 
πρόγραμμα πρόληψης για την προστασία της υγείας. 
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Παρ’ όλα αυτά, ικανοποιούσε μια ανάγκη σε οικογένειες και σε κοινωνικά και οικονομικά 
ευπαθείς ομάδες, που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι 
δραστηριότητες αυτές απασχολούσαν χιλιάδες άνεργους γυμναστές, με τις σχέσεις εργασίας χρόνο 



με το χρόνο να επιδεινώνονται, με αποκορύφωμα την επαίσχυντη «πληρωμή με το αντίτιμο», «με 
το κεφάλι» δηλαδή των συμμετεχόντων, που καθιερώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
υπήρχαν, λειτουργούσε ευεργετικά για την ψυχοκινητική ισορροπία του ατόμου και προστάτευε 
από χρόνιες σωματικές, νοητικές και ψυχικές ασθένειες. 

Η ολική αποχώρηση της ΓΓΑ από το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» έρχεται σε μια στιγμή 
που η οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι τραγική, ύστερα από δέκα 
χρόνια κρίσης και δύο χρόνια πανδημίας. Σηματοδοτεί όχι μόνο τον μηδενισμό της κρατικής 
χρηματοδότησης στους δήμους, αλλά και την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στον 
χώρο των γυμναστών, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των απόφοιτων των ΙΕΚ και των 
κολεγίων, που ήδη ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. 

Τα παραπάνω αποτελούν επιβεβαίωση ότι η σωματική άσκηση, η ενασχόληση μ’ ένα άθλημα 
γίνονται απρόσιτα για την πλειοψηφία του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Οδηγός και εδώ για την 
κυβέρνηση είναι η εμπορευματοποίηση της ανάγκης του λαού για άσκηση. 

Οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου, των γυμναστών και των φορέων τους, που ζητούν την 
άμεση επαναφορά και αναβάθμιση του προγράμματος, είναι απολύτως δικαιολογημένες. 

Στη βάση όλων των παραπάνω ερωτάται η δημοτική αρχή Λαρισαίων: 

 Πώς τοποθετείται απέναντι στην απαράδεκτη απόφαση για την πλήρη αποχώρηση της 
ΓΓΑ από το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»; 

 Τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η δημοτική αρχή Λαρισαίων προκειμένου να πιέσει 
για την ακύρωση της απόφασης, ώστε να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό 
προϋπολογισμό τα τμήματα Αθλητισμού χωρίς επιβάρυνση των δημοτών; 

 Πόσους και με τι ειδικότητες (π.χ. γυμναστές) εργαζόμενους απασχολούσε ο δήμος για 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε ποιες περιοχές του δήμου καθώς και σε ποιους 
χώρους αθλούνταν οι συμμετέχοντες; 

 Ποια προγράμματα (π.χ. Γυναίκα, Παιδί, ΑμΕΑ, Τρίτη ηλικία κ.α.) υλοποιούνται στο 
δήμο; 

 Ποια ήταν η οικονομική επιβάρυνση των αθλούμενων στο πρόγραμμα; 

 Είχε και πόση οικονομική στήριξη το πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό του δήμου; 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Αναστασίου Μιχάλη, ο οποίος 
συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

 
To πρόβλημα σε σχέση με την κατάργηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους» ανέκυψε 

τον Μάρτιο, με την αποχώρηση της ΓΓΑ από το πρόγραμμα για το έτος 2021-2022. Ο Δήμος 
Λαρισαίων παρά τις δυσκολίες, εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών μέσω της ΚΟΙΝΣΕΠ, 
παρέχοντας εργασία και στηρίζοντας άνεργους γυμναστές, με χαμηλό οικονομικό κόστος 
συμμετοχής των πολιτών. Επιπρόσθετα, υπήρξε απαλλαγή οικονομικής επιβάρυνσης για 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ-άνεργοι-μονογονεικές οικογένειες). Επιδιώκουμε τη 
συνεργασία όλων. 
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 



Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. 
για τη Λάρισα» κ. Νασιώκας  Παναγιώτης και ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος. 
 

3. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » με θέμα: «Διόρθωση της 
κακοτεχνίας εντός του οικισμού της Γιάννουλης στην τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων» 

 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τάχος Δημήτριος. 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση » κ. Παπαδούλης Γεώργιος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 

Εδώ και ένα χρόνο πραγματοποιείται εργολαβία για το έργο πεζοδρόμησης τμήματος της 
παράπλευρης οδού της Εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης που διασχίζει τον οικισμό της 
Γιάννουλης. Από την αρχή του έργου υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες των κατοίκων του οικισμού 
για την κακοτεχνία που αφορά την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που εμποδίζουν 
την ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς της παράπλευρης οδού που επιχειρούν να διασχίσουν 
την κεντρική οδό.  Υπήρξε μάλιστα δέσμευση τότε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σούλτη,  ότι 
μετά την παράδοση του έργου, προκειμένου να μην καθυστερήσει η διεκπεραίωσή του, θα 
μεταφερθούν τα κιγκλιδώματα στο εσωτερικό τοιχίο των παρτεριών. Η τοποθέτηση φωτεινών 
σηματοδοτών και η πρόχειρη λύση της τοποθέτησης καθρεπτών ορατότητας στα σημεία που δεν 
υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες δεν λύνουν το πρόβλημα, ή το λύνουν εν μέρει, καθώς δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις κατά τις βραδινές ιδιαίτερα ώρες, που αντικοινωνικές συμπεριφορές οδηγών 
που αναπτύσσουνν μεγάλες ταχύτητες στο συγκεκριμένο σημείο ελλοχεύουν τον κίνδυνο σοβαρού 
τροχαίου ατυχήματος. 

Ερωτάται η δημοτική αρχή Λαρισαίων:  
Τι προτίθεται να πράξει όσον αφορά την κακοτεχνία στην τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  με 

τρόπο που εμποδίζει την ορατότητα οδηγών και πεζών που πορεύονται κάθετα της συγκεκριμένης 
οδού με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος; 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Υπήρξε αστοχία της εκπονηθείσας μελέτης, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διόρθωσή της. 

Καθώς το έργο εκπονείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα υπάρξει καθυστέρηση μηνών αν 
αλλάξει η μελέτη. Μετά την παράδοση του έργου, προκειμένου να μην καθυστερήσει η 
διεκπεραίωσή του θα προβούμε σε διόρθωση των κακοτεχνιών. Προς αποφυγή ατυχημάτων 
τοποθετήθηκαν καθρέφτες που διευκολύνουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 
Δρυστέλλας Αθανάσιος. 
 

4. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» με θέμα: «Ακαθάριστα 
οικόπεδα-παρεμβάσεις» 

 
Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” κ. Γαμβρούλας 

Νικόλαος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
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Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε, 
Οι πολίτες δημοσίευσαν κατά τους προηγούμενους μήνες δεκάδες καταγγελίες για οικόπεδα 

που δεν καθαρίζονται από τους ιδιοκτήτες τους και αποτελούν κίνδυνο για τις γειτονικές οικίες. 
Οι κίνδυνοι από τα ακαθάριστα οικόπεδα μπορεί να είναι η έλευση στον χώρο τρωκτικών 

και ερπετών, η έντονη δυσοσμία από νεκρά ζώα, σκουπίδια ή αντικείμενα, μέχρι και ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς. 

Θεωρούμε το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και έγινε φανερό πως το πρόβλημα με τα 
ακαθάριστα οικόπεδα στην πόλη μας είναι έντονο. 

Είναι γνωστό, πως η αρμόδια υπηρεσία κάθε χρόνο ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για την 
υποχρέωση τους να κρατούν τα οικόπεδα τους καθαρά. Γνωρίζουμε επίσης πως, σε περίπτωση που 
κάποιος ιδιοκτήτης οικοπέδου δεν ανταποκριθεί και δεν καθαρίσει το οικόπεδο του, η υπηρεσία 
έχει την δυνατότητα (αν όχι την υποχρέωση) να του βεβαιώσει πρόστιμο. 

‐ Εάν όμως ακόμη και τότε δεν ανταποκριθεί, ποια διαδικασία ακολουθείται, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε ακαθάριστα οικόπεδα; 

‐ Εξαντλεί η υπηρεσία τις δυνατότητες παρέμβασης που έχει; 

 
Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Αμαξοστασίου, Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας κ. Ζαούτσο Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
 

Το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων απασχολεί τη Δημοτική αρχή, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Έως τις 30-04-2021 στάλθηκαν 1735 επιστολές από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Λαρισαίων, στους υπόχρεους πολίτες-ιδιοκτήτες οικοπέδων για κοπή των χόρτων των ιδιοκτησιών 
τους . Δυστυχώς οι πολίτες πολύ συχνά δεν ανταποκρίνονται. Ταυτόχρονα, πρόβλημα αποτελεί η  
καταχώρηση 727 νέων ΚΑΕΚ, που καθιστά δύσκολη την εύρεση των νέων ιδιοκτητών και έχουν 
μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 280 περιπτώσεις.  

Δυστυχώς ο Δήμος Λαρισαίων λαμβάνει επιχορήγηση ύψους μόνο 40.000 ευρώ από την 
κρατική εξουσία για πυροπροστασία , ποσό το οποίο δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των πολιτών στον καθαρισμό του οικοπέδου προβλέπεται επιβολή 
προστίμου ,το οποίο όμως δεν έχει επιβληθεί λόγω της πανδημίας και της οικονομικής στενότητας 
των πολιτών. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται εισαγγελική εντολή για την 
παρέμβαση του Δήμου σε ακαθάριστο οικόπεδο χωρίς τη συναίνεση του εκάστοτε ιδιοκτήτη.  
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο επικεφαλής της παράταξης της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση » κ. Κρίκης Πέτρος, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. Γαμβρούλας 
Νικόλαος και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Συμπαράταξης Λαρισαίων» κ. Σούλτης 
Γεώργιος. 
 
 

5. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » με θέμα: «Συμβάσεις των 
εργαζόμενων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ΄΄Covid-19’’». 

 
 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση » κ. 
Κρίκης Πέτρος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
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Διανύουμε περίπου ενάμιση χρόνο από την εμφάνιση της πανδημίας «Covid-19» και η 
κυβέρνηση σχεδιάζει νέες απολύσεις, μετά από εκείνες των εργαζομένων στην κοινωφελή. Αυτή τη 



φορά σειρά έχουν οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν λόγω των αυξημένων αναγκών από την 
πανδημία και ενώ η υποστελέχωση των δομών του Δήμου Λαρισαίων χτυπάει κόκκινο.  
Είναι τραγικό ενώ η πανδημία είναι εδώ και οι κλινικές ΜΕΘ γεμίζουν, η κυβέρνηση και οι 
δήμαρχοι, να σχεδιάζουν να πετάξουν στο δρόμο εργαζόμενους που προσλήφθηκαν για να 
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω covid. Είναι πρόκληση όταν τα σχολεία και οι παιδικοί 
σταθμοί του δήμου ανοίγουν με ελλειμματικό διδακτικό και προσωπικό καθαριότητας, όταν 
χιλιάδες είναι τα κενά στις κοινωνικές δομές που καλύπτουν την διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας.  

Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο τις ελλείψεις προσωπικού σε μια σειρά κρίσιμες 
υπηρεσίες των δήμων και την ανάγκη για προσλήψεις. Οι ανάγκες αυτές καλύφτηκαν με 
προσλήψεις συμβασιούχων, η συμβολή των οποίων, σε υπηρεσίες όπως στην καθαριότητα, της 
καθαριότητας των σχολείων, του πρασίνου κλπ. αποτέλεσε ένα ισχυρό όπλο κατά της διάδοσης του 
ιού και της κάλυψης των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών. 

Η πραγματικότητα είναι ότι οι ανάγκες αυτές δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Είναι ανάγκες των 
υπηρεσιών των δήμων που έχουν δημιουργηθεί από την υποστελέχωση λόγο των 
συνταξιοδοτήσεων και το πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους δήμους από το 
2009.  

Αποτελεί στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων που υπηρετούν τις ανάγκες της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, η υποστελέχωση και η απαξίωση και το πέρασμα μιας 
σειράς υπηρεσιών με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού σε ιδιώτες. Αυτό δείχνει όλο το 
νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί (Καλλικράτης, Κλεισθένης) όπου δίνει το δικαίωμα στους 
δημάρχους να ιδιωτικοποιούν κομμάτι υπηρεσιών ή και ολόκληρες τις δομές, δίνοντας τες δώρο 
στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει και η διοίκηση Καλογιάννη με την 
ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο στο δήμο Λαρισαίων.  
Όπως είναι γνωστό τέλος Σεπτεμβρίου λήγουν οι συμβάσεις αυτές και το υψηλό επίπεδο 
καθαριότητας και υγιεινής, που επιτεύχθηκε με την φιλότιμη προσπάθεια των συμβασιούχων του 
δήμου μας κινδυνεύει να ακυρωθεί με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.  
Ερωτάται η δημοτική αρχή Λαρισαίων: 

1. Πόσοι εργαζόμενοι και σε ποιες υπηρεσίες βρίσκονται υπό το καθεστώς  της απόλυσης στο 
τέλος του μήνα; 

2. Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να πιέσει την κυβέρνηση για να προχωρήσει άμεσα 
σε μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ; 

3. Πως σκέφτεται να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν στις υπηρεσίες του δήμου από 
τις απώλειες ειδικά αυτών των εργαζόμενων που έχουν αποκτήσει και «εμπειρία 
πανδημίας»; 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος 
συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

 
Οι συμβάσεις των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν λόγω των αυξημένων 

αναγκών από την πανδημία έχουν λήξει. Δίνεται όμως η δυνατότητα βάσει τροπολογίας στην 
Οικονομική Επιτροπή κάθε Δήμου να παρατείνει τις συμβάσεις έως τις 31-12-2021.Πρόκειται για 
22 εργαζομένους στο Αμαξοστάσιο, 63 στην Καθαριότητα, 16 στο Πράσινο και 22 στο τμήμα Η/Μ 
δηλαδή συνολικά 123 άτομα. Ως προς την μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων από 
ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ δηλαδή σε Αορίστου χρόνου, απαιτείται δικαστική απόφαση.  
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Συμπαράταξης 
Λαρισαίων» κ. Σούλτης Γεώργιος. 



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

«Προβλήματα με την κατανομή ωρών στα ερασιτεχνικά σωματεία στα σχολικά 
Γυμναστήρια». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζε ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» 
κ. Γαμβρούλας  Νικόλαος.  

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

οποίος ανέφερε τα εξής: 
 

Για ακόμα μια χρονιά γίναμε αποδέκτες πολλών παραπόνων για την άνιση και χωρίς 
προγραμματισμό κατανομή ωρών στα ερασιτεχνικά σωματεία . Συγκεκριμένα το σωματείο  με 
πάνω από 300 παιδιά το μεγαλύτερο σε συμμετοχές σωματείο στον αναπτυξιακό αθλητισμό της 
Λάρισας, με πολλές επιτυχίες σε Πανελλήνιο επίπεδο δέχεται φέτος μια ακατανόητη πολιτική 
παρέμβαση, με επιθετικό τρόπο που έχει ως στόχο όμως όχι το σωματείο αλλά την ταλαιπωρία των 
παιδιών και των γονέων οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν από τη μια περιοχή στην άλλη και 
φυσικά αυτό θα οδηγήσει στην απομάκρυνση των παιδιών από τον αθλητισμό. Βέβαια αλλά δύο 
σωματεία την προηγούμενη χρονιά παραπονέθηκαν ότι άργησε ο προγραμματισμός των ωρών πάρα 
πολύ. Δεν γνωρίζω αν έχουν γνώση το πως λειτουργούν τα ερασιτεχνικά σωματεία και ο 
αναπτυξιακός ερασιτεχνικός αθλητισμός αλλά αποδεικνύεται ότι έχουν άγνοια και των κανόνων 
και της λειτουργίας. Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας είναι :1) κάθε περιοχή να έχει το δικό της 
ερασιτεχνικό σωματείο και το δικό του συγκεκριμένο χώρο άθλησης 2)Τα σωματεία να 
προσφέρουν στους μικρούς αθλητές τις συνθήκες εκείνες που θα κρατάνε τα παιδιά στο γήπεδο 
(αθλητικός εξοπλισμός, εκδηλώσεις που θα κρατάνε ζεστό το ενδιαφέρον των παιδιών ).3)να 
συμμετέχουν στη βασική συντήρηση του χώρου ώστε οι γονείς και τα παιδιά να βρίσκουν ένα χώρο 
καθαρό με τις ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ υγειονομικές συνθήκες(βάψιμο εσωτερικών χώρων, αλλαγή 
σπασμένων τζαμιών κ. α. ), 4) Να έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο και 
να έχουν άδεια από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 5)Να δίνει ο Δήμος τα γήπεδα εκείνα και 
τα κονδύλια που θα διευκολύνουν και θα να ενισχύουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έχετε σκοπό 
να δρομολογήσετε και να δημιουργήσετε τις συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν τα ερασιτεχνικά 
σωματεία να λειτουργούν προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας; 
 

Δόθηκε απάντηση από το δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Συμπαράταξη Λαρισαίων» 
κ. Δαούλα Θωμά, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

 
 Η κατανομή ωρών στα ερασιτεχνικά σωματεία, αποτελεί πραγματικά σοβαρότατο 
πρόβλημα, καθώς υπάρχει σωρεία αιτημάτων. Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία και με  τους  
Διευθυντές των σχολείων της πόλης οι οποίοι βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό λύσεις, αντιμετωπίζουν 
τα προβλήματα που ανακύπτουν. Πρέπει παράλληλα να τονισθεί ότι τα αθλητικά σωματεία δεν 
έχουν επιβαρυνθεί οικονομικά την τρέχουσα περίοδο λόγω της πανδημίας. Είναι ανάγκη μέσω 
σύστασης διαπαραταξιακής επιτροπής να βρούμε λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά 
επιθυμούμε και την κατανόηση των συλλόγων. Σε σχέση τώρα  με το εν λόγω σωματείο, το οποίο  
διαθέτει αγωνιστικό γήπεδο  και έχει παιδιά από όλη τη Λάρισα το αντιμετωπίζουμε με την 
πρέπουσα κατανόηση. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη και ο επικεφαλής της παράταξης της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση » κ. Κρίκης Πέτρος, 
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7. Ερώτηση της επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα Μπροστά κ. Καραλαριώτου 
Ειρήνης με θέμα:  «Στέγαση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου για 
παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)».»  

 
Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζε επικεφαλής της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. 

Γαμβρούλας Νικόλαος.  
 
Την ερώτηση ανέλυσε η επερωτούσα δημοτικός σύμβουλος κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, η οποία 

ανέφερε τα εξής: 
Επισκεφθήκαμε, πριν λίγες ημέρες, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο για παιδιά με 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές της Λάρισας, που στεγάζεται σε προκατ οικοδόμημα, πίσω από 
το κτίριο του 12ου ΓΕΛ . 
Στο κτίριο του Δημοτικού φιλοξενούνται 23 παιδιά και στο κτίριο του Νηπιαγωγείου - “κουτί” θα 
το χαρακτηρίζαμε- φιλοξενούνται 6 παιδιά.  
Το φθινόπωρο του 2017 αποφασίστηκε να μεταφερθεί το Ειδικό Σχολείο από το 31ο Δημοτικό, 
όπου και συστεγαζόταν, σε προκατ κατασκευές πίσω από το 12ο ΓΕΛ -ως προσωρινή λύση. 
Έναν μήνα αμέσως μετά την εγκατάσταση, οι προκατ υποδομές πλημμύρισαν, στην πρώτη βροχή 
και τα παιδιά δεν είχαν σχολείο. 
Τότε, είχαμε επισκεφθεί τους χώρους του Ειδικού Δημοτικού και είχαμε ζητήσει να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να αποκτήσουν τα παιδιά ένα σύγχρονο κτίριο , όπως τους αξίζει 
. 
Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε.  
Η εικόνα ήταν και παραμένει αποκαρδιωτική. 
 
Οι σημερινές προκατ υποδομές σε καμία περίπτωση δεν αρμόζουν και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες για διδασκαλία, μάθηση, αλλά και παιχνίδι των μικρών μαθητριών και 
μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου.  
Ένα από τα κυριότερα ζητήματα, όπως μας τα ανέφερε ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου,  
είναι πως το Σχολείο μπορεί να δεχθεί περιορισμένο αριθμό μαθητών, ενώ οι ανάγκες σε επίπεδο 
της περιφερειακής ενότητας Λάρισας είναι πολύ μεγαλύτερες.  
Κάθε χρονιά, οι αιτήσεις που δέχεται το Ειδικό Σχολείο είναι πολύ περισσότερες από τις θέσεις που 
υπάρχουν.  
Η προκατ υποδομή που φιλοξενεί τα 6 παιδάκια του Νηπιαγωγείου είναι απαράδεκτα μικρή. 
Ουσιαστικά, είναι ένα “κουτί”, που  οριακά πληροί τους όρους εκπαιδευτικής μονάδας.  
Επίσης , τεράστιο ζήτημα είναι η έλλειψη στεγασμένου χώρου στο εξωτερικό της αυλής, ώστε να 
μπορούν τα παιδιά να κάνουν το διάλειμμά τους και να παίζουν όταν βρέχει.  
Πρακτικά, δεν βγαίνουν στην αυλή όταν βρέχει. 
Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου έχουν 
ζητηθεί δύο κοντέινερ, αίτημα το οποίο επίσης δεν έχει ικανοποιηθεί.  
 
Ερωτάται η δημοτική αρχή :  

1. Ποιες  ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για το Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 
(ΔΑΔ)  της Λάρισας;  

2. Πότε θα ικανοποιηθεί το αίτημα για την εγκατάσταση των δύο επιπλέον κοντέινερ που 
έχουν ζητηθεί; 
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3. Ποιές ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος ώστε να ξεπεραστούν τυχόν γραφειοκρατικά και 
πολεοδομικά εμπόδια και να στεγαστεί μέρος της αυλής για να μπορούν άνετα τα παιδιά να 
κάνουν το διάλειμμά τους; 
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Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. 
Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

 
Έχει ήδη υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης  Τρίτσης για χρηματοδότηση, η μελέτη για την 

ανέγερση πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές (ΔΑΔ), όλων των σχολικών βαθμίδων. Το συγκρότημα αυτό θα φιλοξενεί παιδιά από 
όλο τον νομό, με έκταση 7,300 τ.μ ,απέναντι από το ξενοδοχείο Imρerial. Η ανέγερση απαιτεί την 
ενοποίηση οικοπέδων και επομένως θα προηγηθεί η απαραίτητη τροποποίηση του σχεδίου πόλης. 
Επίσης η μελέτη προβλέπει ανεξάρτητα κτίρια του Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου. 

 Όσον αφορά στο θέμα της κατασκευής στεγάστρου στο ήδη υπάρχον κτίριο,  απαγορεύεται η 
δημιουργία μόνιμης κατασκευής, οπότε αναζητούμε προσωρινή λύση, ώστε να καταστεί δυνατός ο 
προαυλισμός των παιδιών σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  

 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση » κ. Παναγιώτου Ιωάννης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 
«Συμπαράταξη Λαρισαίων» κ. Βούλγαρης Σωτήριος. 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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