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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 12 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση απαντήσεων γραπτών 

ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44351/08-10-2021 

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) 

Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Απρίλη Αγορίτσα, 4) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Βλαχούλης 

Κωνσταντίνος, 6) Βούλγαρης Σωτήριος, 7) Γαμβρούλας Νικόλαος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) 

Γούλας Παναγιώτης, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Δρυστέλλας 

Αθανάσιος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Μαβίδης Δημήτριος, 16) Νάρης 

Αλέξανδρος, 17) Νασιώκας Παναγιώτης, 18) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 19) Παπαδούλης 

Γεώργιος, 20) Παπαποστόλου Δημήτριος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 23) 

Σούλτης Γεώργιος, 24) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 25) Τζατζάκης Φώτιος και 26) Τσιλιμίγκας 

Χρήστος 

 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 

Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Γεωργάκης Δημήτριος, 5) Ζαούτσος 

Γεώργιος, 6) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Καμηλαράκη – Σαμαρά 

Μαρία,9) Καραλαριώτου Ειρήνη, 10) Κρίκης Πέτρος, 11) Λώλος Αχιλλέας, 12) Μαμάκος 

Αθανάσιος, 13) Μόρας Ευάγγελος, 14) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 15) Νταής Παναγιώτης, 16) 

Ξηρομερίτης Μάριος, 17) Παναγιώτου Ιωάννης, 18) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 19) Παπαπαρίσης 

Απόστολος, 20) Σάπκας Παναγιώτης, 21) Τάχος Δημήτριος, 22) Τερζούδης Χρήστος και 23) 

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 «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Πρόβλημα εισόδου στο υφιστάμενο φαρμακείο επί της οδού Ασκληπιού 41». 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τζατζάκης Φώτιος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 

Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

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

προέκυψε στο Φαρμακείο που βρίσκεται  στην οδό Ασκληπιού 41 ( στο κομμάτι της Ασκληπιού 

μεταξύ Μανδηλαρά και Ηπείρου) , μετά την επισκευή της Ασκληπιού σε δρόμο ήπιας 

κυκλοφορίας. 

Υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του φαρμακείου,  διότι κλείσθηκαν και οι δύο είσοδοί του 

και  κανείς πελάτης  δεν μπορεί να εισέλθει καθώς , στη μία είσοδο έγινε μπροστά  θέση παρκινγκ 

αυτοκινήτου ( υπάρχει πάντα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, διότι στην Ασκληπιού  μία θέση πάρκινγκ 

είναι δυσεύρετη οποιαδήποτε ώρα) και ή άλλη η είσοδος κλείνεται με παρτέρι πρασίνου. Δεν 

συζητάμε να  εισέλθει στο Φαρμακείο άτομο με ειδικές ανάγκες η άτομο μεγάλης ηλικίας , είναι 

αδύνατο. Η  παθούσα Φαρμακοποιός κ. Γεροκώστα απευθύνθηκε αρμοδίως πολλές φορές αλλά δεν 

εισακούσθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Θεωρούμε ότι  οι λύσεις του προβλήματος είναι οι εξής: 

1η) Καταργείται η μια θέση πάρκινγκ ή  

2η) Καταργείται το μισό παρτέρι πρασίνου 

Ας επιλέξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, διαφορετικά το Φαρμακείο θα κλείσει και θα απαιτήσει 

διαφυγόντα κέρδη από το Δήμο Λαρισαίων , για τα λάθη και τις παραλείψεις οποιοδήποτε 

υπηρεσιακού παράγοντα.  Επισημαίνουμε ακόμη ότι το Φαρμακείο υπήρχε πριν από την 

διαμόρφωση της Ασκληπιού σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, επομένως το πρόβλημα επισημάνθηκε  

από την αρχή της κατασκευής του δρόμου, αλλά δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή και το ενδιαφέρον 

για να λυθεί εν τη γενέσει το πρόβλημα. 

Σας καλούμε κ. Δήμαρχε να δώσετε μια  άμεση λύση στο αναφερόμενο αίτημα  της 

Φαρμακοποιού Γεροκώστα ,το οποίο και δίκαιο  και επείγον είναι , δείξτε το ενδιαφέρον σας για 

τους νέους επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτή την χώρα και να μην την 

διώξουμε στο εξωτερικό με τις ολιγωρίες μας.  

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης 

Πόλης κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Μετά από προσωπική επίσκεψη, διαπίστωσα ότι η δυνατότητα πρόσβασης στο φαρμακείο, δεν 

άλλαξε προς το χειρότερο από την αλλαγή του δρόμου σε ήπιας κυκλοφορίας και το φαρμακείο 

λειτουργεί πολύ καλύτερα από πριν. 

Το ζητούμενο στο ΣΒΑΚ είναι η αλλαγή νοοτροπίας. 

Για το συγκεκριμένο φαρμακείο, θα ελέγξουμε αν μπορεί να γίνει διάνοιξη ενός διαδρόμου στο 

παρτέρι . 

Ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας έχει βελτιώσει τις συνθήκες για το φαρμακείο και για τους 

υπόλοιπους. 

 

Επίσης, δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών 

Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανάφερε τα εξής: 
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Επειδή εκφράστηκαν παράπονα και από άλλους καταστηματάρχες ως προς τις 10 υπάρχουσες 

θέσεις στάθμευσης στο συγκεκριμένο δρόμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα. Θα 

περιμένουμε να ολοκληρωθεί η ελεγχόμενη στάθμευση, και αν λυθεί το θέμα του ΕΦΚΑ – ΙΚΑ και 

δούμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, συνολικά και πάλι θα τα διορθώσουμε. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή 

Ανανέωσης» κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» κ. 

Νάρης Αλέξανδρος, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. Αργυρόπουλος 

Κωνσταντίνος και ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παπαδούλης Γεώργιος.  

 

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

με θέμα: «Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας που διαμένουν επί της 

οδού Φιλελλήνων». 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τζατζάκης Φώτιος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο κ. Νασιώκας Παναγιώτης της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών 

ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα», ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

 

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας που διαμένουν επί της οδού Φιλελλήνων, στο τμήμα της 

που βρίσκεται στην περιοχή του Φρουρίου και έχει πεζοδρομηθεί . 

Με αφορμή τα μέτρα κατά του COVID 19 ορισμένοι καταστηματάρχες μετατόπισαν τα 

τραπεζοκαθίσματα, κυρίως τις βραδινές ώρες, σε ακτίνα πολύ μεγαλύτερη του επιτρεπομένου, με 

αποτέλεσμα  αυτά , μαζί με τους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων, να αποτελούν εμπόδια ακόμα 

και για την πρόσβαση των πεζών, πόσο μάλλον την πρόσβαση  οχημάτων, σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

Επιπλέον τις νυκτερινές ώρες η μουσική ορισμένων καταστημάτων, ξεπερνάει κατά πολύ τα 

επιτρεπόμενα ντεσιμπέλ . 

Όπως γίνεται κατανοητό τα ανωτέρω συμβαίνοντα δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στους 

συμπολίτες μας που κατοικούν εκεί. 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης 

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

Ο επιπλέον ατελώς κοινόχρηστος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που δόθηκε από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τη σύμφωνη γνώμη  της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας , 

δεν παρεμποδίζει την ασφαλή  κίνηση οχημάτων κοινής ωφέλειας. 

Αυθαιρεσία υπάρχει εκ μέρους κάποιων καταστηματαρχών. 

 

Επίσης, δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Λειτουργίας 

ΚΑΠΗ κ. Γιαννακόπουλο Κοσμά, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 

Κατόπιν των αλλαγών που υπέστη η Δημοτική Αστυνομία, το κλείσιμο και την επανασύστασή 

της το 2015, σήμερα παρουσιάζει έλλειμμα στη στελέχωση, με αποτέλεσμα να λειτουργεί με δύο 

βάρδιες και να μην μπορεί να καλύψει και τρίτη βραδινή βάρδια με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

έκτακτων αναγκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να μην υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου κατά τις 

βραδινές ώρες. 

Ως προς την ηχορύπανση, ο έλεγχος βάσει νόμου διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία.  

Όντως υπάρχει πρόβλημα, λόγω της αυθαιρεσίας κάποιων καταστηματαρχών και θεωρούμε πως 

αν υπήρχε η δυνατότητα λειτουργίας τρίτης βάρδιας  βραδινής, οι παραβάσεις θα ήταν λιγότερες.  
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή 

Ανανέωσης» κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» κ. 

Νάρης Αλέξανδρος, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. Αργυρόπουλος 

Κωνσταντίνος , ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παπαδούλης. 

 

 

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

«Καθυστέρηση πληρωμών σε υπαλλήλους της ΔΗΚΕΛ». 

 

Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας 

(ΔΗΚΕΛ) ενημερώθηκα από τους εργαζομένους με έκδηλη την αγωνία, ότι υπάρχει αδυναμία 

πληρωμής για τον τρέχοντα μήνα από τη Δημοτική Επιχείρηση. Επίσης με ενημέρωσαν υπάλληλοι 

του προγράμματος ΕΣΤΊΑ ότι τα χρήματα του τρέχοντος μήνα θα τα πληρωθούν με καθυστέρηση, 

γιατί χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά αλλού. Οι εργαζόμενοι με τον μισθό τους ζουν τις οικογένειες 

τους, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και δεν είναι παιχνίδι στα χέρια του κάθε προέδρου Δ. Σ. ή 

της Δημοτικής Αρχής ώστε να τους εμπαίζουν με τις ημερομηνίες πληρωμής. Και ερωτώ : 

1)Για ποιο λόγο καθυστερεί η πληρωμή των υπαλλήλων της ΔΗΚΕΛ;  

2)Για ποιο λόγο εδώ και μήνες καθυστερεί ένα ποσό γύρω στις 23.000 ευρώ να αποδεσμευτεί 

από τα ταμεία του ΔΗΜΟΥ προς τη ΔΗΚΕΛ όπως μας ενημέρωσε σε προηγούμενο διοικητικό 

συμβούλιο ο απερχόμενος ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ .Ρεβήσιος ; 

3)Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χρήματα του προγράμματος ΕΣΤΊΑ που είναι χρήματα 

του Υπουργείου Μεταναστατευτικής πολιτικής για άλλους κωδικούς πέραν του συγκεκριμένου 

προγράμματος;  

4)Υπάρχει πρόβλημα με τα οικονομικά της ΔΗΚΕΛ με δεδομένο ότι έχουν καθυστερήσει οι 

ισολογισμοί που έχει σαν αποτέλεσμα να πάει πίσω η χρηματοδότηση από τον Δήμο; 

 

Δόθηκε απάντηση από τη δημοτική σύμβουλο κ. Ραπτοτάσιου Ουρανία , η οποία εν συντομία 

ανέφερε τα εξής: 

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο σε σχέση με την ερώτησή σας, δημιούργησε αναστάτωση στους 

εργαζομένους της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (ΔΗΚΕΛ).Υπάρχουν 22 

εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Πράγματι υπάρχει καθυστέρηση 3 μηνών στην πληρωμή των 

συγκεκριμένων υπαλλήλων και υπεύθυνη για αυτή την καθυστέρηση, είναι η Ελληνική κυβέρνηση. 

Υπάρχει διαβεβαίωση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι θα δοθούν άμεσα τα 25.000 ευρώ 

στους εργαζομένους. Επίσης δεν υπήρξε ποτέ χρήση των χρημάτων του προγράμματος ΕΣΤΊΑ που 

είναι χρήματα του Υπουργείου Μεταναστατευτικής πολιτικής για άλλους κωδικούς πέραν του 

συγκεκριμένου προγράμματος. 

Ο ισολογισμός του 2019 πλησιάζει στο τέλος του, οπότε θα υπάρξει δυνατότητα εκταμίευσης 

του ποσού των 80000 ευρώ από το Δήμο Λαρισαίων .Το προσωπικό σε σχέση με τις ανάγκες της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας (ΔΗΚΕΛ) δεν επαρκεί. 

  

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή 

Ανανέωσης» κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» κ. 

Νάρης Αλέξανδρος, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παπαδούλης Γεώργιος 

και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. Βούλγαρης Σωτήριος. 
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4. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα Μπροστά» 

με θέμα: «4Ο ΕΠΑΛ Λάρισας, θέματα ασφαλούς λειτουργίας - διαμόρφωσης προαύλιου 

χώρου». 
 

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

Νικόλαος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος ως εξής: 

Έχει παρέλθει ένα έτος από την πολυθρύλητη μετεγκατάσταση του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας στο 

κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μια διαδικασία που θυμίζει το γιοφύρι της Άρτας, 

αφού η απόφαση για την μετεγκατάσταση ελήφθη το 2016 και αυτή «ολοκληρώθηκε» τέσσερα 

χρόνια μετά. Ωστόσο, αν και τυπικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεγκατάστασης, ένα χρόνο 

μετά εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ουσιαστικές  εκκρεμότητες που καθιστούν τη λειτουργία 

του σχολείου προβληματική και ενδεχομένως οδηγήσουν και στην  αναστολή της λειτουργίας του 

αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. 

Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου σε 

περίπτωση κινδύνου, καθώς και πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Επιπλέον από την 

πρώτη στιγμή που ελήφθη η απόφαση για τη μετεγκατάσταση διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη 

διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου, με τρόπο που να παραπέμπει σε ένα σύγχρονο και ασφαλές 

σχολείο, καθώς δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι άθλησης (πχ μπασκέτες), ενώ σε πολλά  

σημεία ελλοχεύουν κίνδυνοι λόγω της ανωμαλίας του εδάφους τόσο από την ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων όσο και από την πολύχρονη απουσία διορθωτικών 

παρεμβάσεων. Επίσης, υπάρχουν αντιαισθητικά κιγκλιδώματα που διαχωρίζουν τον προαύλιο χώρο 

του κτιρίου περιορίζοντας υπερβολικά τον ελεύθερο χώρο των μαθητών.    

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η δημοτική αρχή 

1) Το σχολείο  λειτουργεί νόμιμα; Υπάρχει πολεοδομική άδεια και σύμφωνη γνώμη της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη σύννομη λειτουργία του; 

2) Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια διαμόρφωσης του προαύλιου 

χώρου; Προτίθεστε να προχωρήσετε έστω και τώρα στη σωστή διαμόρφωσή του με την 

ταυτόχρονη παραχώρηση επιπλέον ζωτικού χώρου;   

3) Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χρήση του κτιρίου για την στέγαση του 4ου ΕΠΑΛ. 

Στο κτίριο λειτουργούν και άλλες δομές εκτός από το συγκεκριμένο σχολείο; 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Μετά τη μετεγκατάσταση του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας το 2016 αυτή ολοκληρώθηκε το 2020.Το κτίριο ανήκε στην ΚΤΥΠ. Οι διαμορφώσεις 

στο κτίριο έχουν γίνει σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι χώροι είναι εξαιρετικοί και επαρκούν. 

Τα όποια προβλήματα παρατηρούνται ,σχετίζονται αφενός με τη μετακόμιση και αφετέρου με το 

γεγονός ότι το κτίριο ήταν ανενεργό για τρία χρόνια. Σε σχέση με τον προαύλιο χώρο, υπάρχει η 

σκέψη να κατασκευαστεί ένα μικρό γήπεδο με ίδιους πόρους. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται 

στο σεισμό αλλά και στις μελέτες για την κατασκευή αμφιθεάτρων τα οποία θα φιλοξενούν δράσεις 

όχι μόνο των μαθητών του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας. 

  

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων 

Κοινόν» κ. Νάρης Αλέξανδρος και ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος. 
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5. Ερώτηση του κ. Νάρη Αλέξανδρου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 

«Λαρισαίων Κοινόν» με θέμα: «Καθυστέρηση υλοποίησης της αριθμ. 58/2021 Α.Δ.Σ». 

 

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

Νικόλαος και Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

Ο ερωτών επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν», κ. Νάρης Αλέξανδρος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την απόφαση υπ' αριθµ. 58 της 23ης Μαρτίου 2021, το Δηµοτικό Συµβούλιο, 

µετά από πρόταση και εισήγηση της Δηµοτικής παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν», αποφάσισε 

οµόφωνα και ενέκρινε την τοποθέτηση ειδικών-τιµητικών οδωνυµικών πινακίδων, στην αρχή και 

το τέλος κάθε οδού της Πόλης και των διαµερισµάτων της που το όνοµά της σχετίζεται µε ήρωα, 

µάχη ή άλλο γεγονός που είναι σχετικό µε την περίοδο της επανάστασης του 1821.  

Οι πινακίδες (χρώµατος καφέ- µε λευκά ή χρυσά γράµµατα) θα φέρουν το όνοµα του ήρωα 

(π.χ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) ή της τοποθεσίας (π.χ Αλαµάνας), την χρονολογία γεννήσεως και 

θανάτου (1770-1843 για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη) ή την ηµεροµηνία του γεγονότος αντίστοιχα 

(23 Απριλίου 1821 για την Μάχη της Αλαµάνας) και στο κάτω µέρος, την Ελληνική σηµαία - το 

λογότυπο 1821-2021 / 200 έτη από την Εθνεγερσία και τέλος το όνοµα του Δήµου µας.  

Η ονοµατοδοσία των οδών και των πλατειών σε όλη τη χώρα, δεν είναι µόνον µια απλή 

χρηστική πολεοδοµική διαδικασία, αλλά συµβάλλει τα µέγιστα στην εµπέδωση, στην ανάδειξη και 

στη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής µας µνήµης.  

Ερωτάται η Δηµοτική αρχή γιατί υπάρχει τόση µεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

υλοποίηση αυτής της απόφασης. 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Πρέπει να αλλάξουν όλες οι πινακίδες της πόλης με μια άλλη λογική. Είμαστε στη διαδικασία 

σύστασης μιας επιστημονικής επιτροπής η οποία θα καταγράψει όλες τις πινακίδες, όχι μόνο αυτές 

που φέρουν ονόματα ηρώων και μαχών. Υπάρχει μια σκέψη για περισσότερες πληροφορίες σε κάθε 

πινακίδα μέσω ίντερνετ ή σκανάροντάς τη. Βρισκόμαστε σε διαδικασία μελέτης διαγωνισμού για 

τη σήμανση όλης της πόλης. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Ψηφιακών 

Πολιτικών – Έξυπνης Πόλης κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος. 

 

 

6. Ερώτηση του κ. Νάρη Αλέξανδρου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 

«Λαρισαίων Κοινόν» με θέμα: «Γραφεία των Δημοτικών παρατάξεων». 

 

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

Νικόλαος και Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

Ο ερωτών επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν», κ. Νάρης Αλέξανδρος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 9 του Νόµου 4555/2018 προβλέπεται ότι:  

«Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων η δηµοτική αρχή οφείλει να 

παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη».  

Το ζήτηµα έχει έρθει στο Δηµοτικό Συµβούλιο πολλές φορές και δυστυχώς εισπράξαµε µόνο 
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αοριστίες και υπεκφυγές. Η υποχρέωση της Δηµοτικής αρχής δεν έχει υλοποιηθεί, καίτοι έχουµε 

διανύσει το ήµισυ της θητείας.  

Ερωτάται η Δηµοτική αρχή γιατί υπάρχει αυτή η παράτυπη καθυστέρηση και επιπλέον 

ζητείται από αυτή η ρητή δέσµευση, µε χρονοδιάγραµµα, για την άµεση υλοποίηση της 

υποχρέωσής της. 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Υπάρχει πραγματικά καθυστέρηση στην παραχώρηση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου στις 

δημοτικές παρατάξεις. Η αρχική σκέψη για διαμόρφωση του 4ου ορόφου του κτιρίου του ιδρύματος 

Καρανίκα δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς είναι και χρονοβόρα και  με υπερβολικό κόστος ,λόγω 

της αναγκαιότητας αλλαγής όλου του συστήματος θέρμανσης. Ως εκ΄ τούτου, υπάρχει η σκέψη 

διαμόρφωσης  κάποιων γραφείων με την τοποθέτηση φορητών μονάδων θέρμανσης, που 

προβλέπουμε να υλοποιηθεί στο τέλος του χρόνου και το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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