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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Δεκεμβρίου, 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. 53474/03-

12-2021 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) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος 

Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) 

Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γαμβρούλας Νικόλαος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γούλας 

Παναγιώτης, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλτσάς 

Νικόλαος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Μαμάκος Αθανάσιος, , 17) Νάρης 

Αλέξανδρος, 18) Νασιώκας Παναγιώτης, 19) Νταής Παναγιώτης, 20) Ξηρομερίτης Μάριος, 21) 

Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 22) Παπαδούλης Γεώργιος, 23) Παπαποστόλου Δημήτριος, 24) Πράπας 

Αντώνιος, 25) Σάπκας Παναγιώτης, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 28) 

Τσακίρης Μιχαήλ και 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Ανδριτσόπουλος 

Ανδρέας, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Δεληγιάννης Δημήτριος, 6) 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 8) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 9) 

Κρίκης Πέτρος, 10) Κυριτσάκας Βάιος, 11) Λώλος Αχιλλέας, 12) Μαβίδης Δημήτριος, 13) Μόρας 

Ευάγγελος, 14) Μπουσμπούκης Ιωάννης 15) Παναγιώτου Ιωάννης, 16) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 

17) Παπαπαρίσης Απόστολος, 18) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 19) Τερζούδης Χρήστος και 20) Τζατζάκης 

Φώτιος. 

 

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: «Παραχώρηση στρατιωτικών εκτάσεων στο Δήμο Λαρισαίων και επέκταση 

σχεδίου πόλης». 

 

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

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ 

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

Στην επίσκεψη που πραγματοποιήσατε στη συνοικία της Φιλιππούπολης κατά τη διάρκεια του 

προεκλογικού σας αγώνα το Μάιο του 2019 και στη συνάντηση που είχατε με κατοίκους της περιοχής 

σε αίθουσα της Εξωραϊστικής Μορφωτικής Λέσχης Φιλιππούπολης αναφέρατε:  

«Στόχος μας για την επόμενη θητεία είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της 

πολεοδομικής ενότητας 19, που βρίσκεται πάνω από την περιφερειακή οδό Τρικάλων, από το 

Praktiker εως την οδό Καρδίτσης». 

Στην ερώτηση της κ. Καραλαριώτου τη 02/04/2021 αναφέρονται τα εξής: «έχουν παρέλθει 

σχεδόν τριάμισι 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)».Τότε 

απαντήσατε, ότι:  

«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 κ. Κονδύλης 

τότε διοικητής, δεν το έκανε παρά τις συμφωνίες και τα ανταποδοτικά οφέλη που ήταν σοβαρά για το 

ίδιο το ΤΕΘΑ… Έφθασα να μιλάω με ένα στρατηγό μηχανικό, ο οποίος μόνον ως μηχανικός δε 

μιλούσε…» 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε στη NEWSTA «Νέα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» ότι «Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία αξιοποίησης δύο πρώην 

στρατοπέδων εντός του Δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:  

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, εξιουσιοδότησε τον 

δήμαρχο Κώστα Κουκοδήμο να υπογράψει το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας για την 

αξιοποίηση των πρώην Στρατοπέδων «Γεωργάκη Ολύμπιου» και «Κουλουμβάκη», «με τη διαδικασία 

πολεοδόμησης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον τίτλο του Πρωτοκόλλου». 

Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Κατερίνης επισκέφθηκε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) 

και είχε συνάντηση με τον Αντιστράτηγο Αντώνη Κονδύλη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, τα πρώην 

στρατόπεδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Κατερίνης πρόκειται να μετατραπούν σε 

χώρους άθλησης, αναψυχής και πρασίνου. 

Για το ίδιο θέμα ο Δήμαρχος Λάρισας μας είπε ότι είχε συνάντηση επίσης με τον Αντιστράτηγο 

Αντώνη Κονδύλη χωρίς όμως να ευοδωθεί η όλη προσπάθεια. Μήπως κάτι δεν έγινε κατά το πρέποντα 

τρόπο και χρειάζεται να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατόν η όλη προσπάθεια; 

Προ δύο μηνών παραχωρήθηκε επίσης για αξιοποίηση πρώην Στρατόπεδο στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης. 

Ζητούμε ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η κάθε υπόθεση, καθώς υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον από τους πολίτες του Δήμου Λαρισαίων και ιδιαίτερα για την παραχώρηση του 

στρατοπέδου «Τζήμα» (στο Μεζούρλο), η οποία συνδέεται άμεσα με την πρώτη υπόθεση «επέκταση 

του σχεδίου πόλης στην περιοχή της πολεοδομικής ενότητας 19». 

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

ανάφερε τα εξής: 
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Η επέκταση του ΓΠΣ και η δυνατότητα για πολεοδομικό σχεδιασμό σε μια ευρύτερη περιοχή, 

έμεινε ανενεργός γιατί κατά την άποψή μου δε απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις, καθώς υπάρχουν 

υποδοχείς που δίνουν λύση στα προβλήματα των συμπολιτών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η περιοχή 

ιδιοκτητών στη Φιλιππούπολη, τα λεγόμενα οχτάρια. 

Προεκλογικά μιλήσαμε πράγματι για 3 πολεοδομικές ενότητες, την Τερψιθέα, τη Φαλάνη και 

τμήμα του ΓΠΣ στη Λάρισα, το οποίο αντιστοιχεί στα λεγόμενα οχτάρια. 

Ο κ. Οικονόμου εξήγγειλε πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος θα υλοποιούνταν από το 

Υπουργείο και θα αναθέτονταν σε μελετητές με σειρά προτεραιότητας. Η Λάρισα κατέθεσε προτάσεις 

για μία από τις 3 ενότητες, που η υλοποίησή του θα γίνονταν με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ακολουθούσαν και άλλες. Ο κ. Οικονόμου αντικαταστάθηκε και 

δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν υλοποιήθηκε και το θέμα δε φαίνεται ότι θα προχωρήσει από τη μεριά 

του Υπουργείου. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ενεργοποιήσαμε τις ίδιες τις δυνάμεις του Δήμου και εγκρίθηκε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο η πολεοδόμηση της Φαλάνης, ενώ θα έρθει σε λίγο η πολεοδόμηση της 

Τερψιθέας και έπειτα ο 3ος τομέας που αφορά τα οχτάρια. 

Το Στρατόπεδο Τζήμα ,μαζί με τμήμα του Στρατοπέδου Μπουγά είναι αυτές οι στρατιωτικές 

εκτάσεις που διεκδικούσε και διεκδικεί ο Δήμος. 

Την περίοδο των Μεσογειακών Αγώνων, είχαμε φτάσει πολύ κοντά στην παραχώρηση 250 

στρεμμάτων στο Δήμο Λαρισαίων για να γίνει το Μεσογειακό χωριό, που τελικά όμως δεν 

υλοποιήθηκε. 

Το Στρατόπεδο Τζήμα είναι καταπατημένη δημοτική έκταση που πρέπει ο Στρατός να 

συνηγορήσει για να αποδώσει τμήμα του  η όλο ως δημοτική έκταση. Τέθηκε ερώτημα στο Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους, υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση και πρέπει να διεκδικηθεί δικαστικά με 

αμφίβολο αποτέλεσμα. Προχωρήσαμε σε διαπραγματεύσεις με το ΤΕΘΑ, το οποίο θεωρούσε ότι αυτό 

που ζητούσε ο Δήμος  ως αντάλλαγμα, δεν ήταν αυτό που έπρεπε. 

Η αντιπρόταση του κ Κονδύλη ήταν να πολεοδομήσουμε κανονικά το ΤΕΘΑ, τα 650 στέμματα κι ότι 

θα άφηνε η πολεοδόμηση αυτή ως εισφορά σε γη ,θα ήταν η ανταπόδοση στο Δήμο Λαρισαίων. Αυτό 

σήμαινε ότι ο Δήμος Λαρισαίων θα έπρεπε να υποβληθεί στο έξοδο μιας μελέτης σημαντικής και η 

εκτίμησή μας ήταν ότι τα ανταποδοτικά, τράπεζα γης, δεν ικανοποιούσαν το αίτημα του Δήμου. 

Σήμερα το θέμα μπαίνει σε μια άλλη διάσταση και απόφασή μας είναι να γίνει πολεοδόμηση 

και σε ένα τμήμα πάνω από την Περιφερειακή Τρικάλων και να συμπεριληφθεί και το Στρατόπεδο 

Τζήμα. 

Ο Δήμος Λαρισαίων θα αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τερψιθέα και το επόμενο 

θα είναι η μελέτη για το τμήμα πάνω από την Περιφερειακή οδό κι εδώ συνάδει κι άλλος ένας λόγος, 

ότι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει διακήρυξη και υπάρχει ανάδοχος μελέτης για μετατροπή 

της Περιφερειακής Τρικάλων σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, έργο πολύ σημαντικό για την πόλη. 

 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε η επικεφαλής της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη.  

 

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

θέμα: «Μονοδρόμηση της οδού Γιωσέφ Ελιγιά στη συνοικία της Χαραυγής ». 

 

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

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

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ 

για τη Λάρισα» κ. Νασιώκας  Παναγιώτης και ανέφερε τα εξής: 

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα που υφίσταται με 

την οδό Γιωσέφ  Ελιγιά στη συνοικία της Χαραυγής. 
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Η συγκεκριμένη οδός , εδώ και χρόνια, είναι στρωμένη με τσιμέντο και δίνει την εικόνα δρόμου. 

Πρόσφατα κάτοικοι της περιοχής, που τα αυτοκίνητά τους έλαβαν κλήσεις από την τροχαία για 

παράνομο παρκάρισμα στην ανωτέρω οδό, και έχοντας εύλογη απορία για ποιο λόγω έλαβαν κλήσεις, 

πληροφορήθηκαν από την τροχαία πως η ανωτέρω τσιμεντοστρωμένη οδός θεωρείται πεζόδρομος!!!  

Υπηρεσιακοί παράγοντες τους ενημέρωσαν πως καλό θα είναι η ανωτέρω οδός να 

αποχαρακτηριστεί ως πεζόδρομος και να χαρακτηριστεί ως μονόδρομος, ‘ώστε από τούδε και στο 

εξής να μπορούνε να παρκάρουν τα οχήματά τους στη μία πλευρά του δρόμου. 

Κύριε Δήμαρχε, 

Επειδή είναι προφανές πως δεν είναι λογικό δρόμος στρωμένος με τσιμέντο να θεωρείται 

μονόδρομος, πράγμα που είναι αδύνατο να γνωρίζουν οι πολίτες, αλλά και επειδή στην περιοχή 

υπάρχει έλλειψη θέσεων στάθμευσης, σας καλούμε να κινήσετε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε η 

οδός Γιωσέφ  Ελιγιά στη Χαραυγή να χαρακτηριστεί μονόδρομος. 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί αρμοδιότητα του κ Διαμάντου και λόγω απουσίας του, απαντώ 

εγώ. Κάποιοι δρόμοι είναι χαρακτηρισμένοι από πολύ παλιά σαν πεζόδρομοι και αυτό συμβαίνει σε 

πολλά σημεία, κυρίως στην περιφέρεια της πόλης. Το γράψιμο (κλήση) έγινε σίγουρα μετά από 

καταγγελία από κάποιον που γνώριζε ότι ήταν πεζόδρομος και κάλεσε την αστυνομία. Όμω, αν δεν 

υπάρχει σήμανση δεν μπορεί να δοθεί κλήση, άρα υπάρχει σήμανση πεζοδρόμου, χωρίς όμως να είναι 

διαμορφωμένος σαν πεζόδρομος. Η Υπηρεσία και ο κ. Διαμάντος πρότειναν να αποχαρακτηριστεί και 

να γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κατοίκων, 

κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μετά από διαβούλευση. 

 

 

 

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

θέμα: « Προβλήματα στην οδό Παλαιολόγου». 

 

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

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

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής  της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ 

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

 

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί 

στην οδό Παλαιολόγου. Στο ύψος περίπου του αριθμού 85 της ανωτέρω οδού η κατάσταση είναι πολύ 

άσχημη. Δεν υφίσταται ουσιαστικά πεζοδρόμιο, ενώ τα χόρτα και τα δέντρα χρειάζεται να 

καθαριστούν άμεσα. Επιπλέον στην παραπάνω περιοχή ο κάδος απορριμμάτων  είναι μόνιμα ανοιχτός 

και χρειάζεται αντικατάσταση, ενώ η ύπαρξη ενός εγκαταλελειμμένου ακινήτου αποτελεί εστία 

μόλυνσης και στέκι τοξικομανών. Κάτοικοι της οδού ήρθαν σε επαφή με τις δημοτικές υπηρεσίες, 

χωρίς όμως να επέλθει κάποια ουσιαστική αλλαγή της κατάστασης. 

Θεωρούμε πως πρέπει άμεσα η κατάσταση αυτή να αλλάξει προς το καλύτερο, πριν βρεθούμε, ως 

τοπική κοινωνία, μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Η οδός Παλαιολόγου είναι εκεί που γίνεται η λαϊκή, στο Σταθμό και μιλάμε για το σημείο που 

στενεύει ο δρόμος λόγω κάποιων κτισμάτων. Στο κομμάτι από κει μέχρι την πλατεία του Σταθμού, 
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έχουν ανακατασκευαστεί τα πεζοδρόμια και από τις δύο πλευρές. Για τα θέματα που ρωτάτε πρέπει 

να επιληφθούν οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Πρασίνου. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, εκεί 

υπάρχουν ιδιοκτησίες. Στο ένα κτίριο που γκρεμίσαμε πριν κάποια χρόνια έγινε διάνοιξη και 

ασφαλτόστρωση. Περιμένουμε να ολοκληρώσει τη διαδικασία η Πολεοδομία, ώστε να γκρεμιστεί το 

έρημο κτίσμα και να συνεχιστεί η διάνοιξη του δρόμου και η πεζοδρόμηση. Πρέπει να βρεθεί ο 

ιδιοκτήτης και να ειδοποιηθεί να το φροντίσει, μέχρι να τακτοποιηθεί πολεοδομικά και να γκρεμιστεί. 

 

4. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» με θέμα: «Έλλειψη 

συμμετοχής των παραγωγών στη λαϊκή αγορά της συνοικίας Αλκαζάρ». 

 

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

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

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» κ. 

Γαμβρούλας Νικόλαος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

 

Tο πρωί της Παρασκευής 12 Νοεμβρίου, η παράταξή μας βρέθηκε στη λαϊκή αγορά που 

πραγματοποιείται στη συνοικία Αλκαζάρ.  

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά θα έλεγε κανείς πως είναι ιδανικός, 

καθώς είναι εύκολα προσβάσιμος από οποιονδήποτε κάτοικο, όχι μόνο της συνοικίας αλλά και 

ολόκληρης της πόλης, ενώ είναι πολύ εύκολη και η εξεύρεση χώρου στάθμευσης για αυτοκίνητα ή 

δίκυκλα. Οι κάτοικοι της περιοχής μετά από συντονισμένες προσπάθειες διεκδίκησαν και πέτυχαν την 

πραγματοποίηση λαϊκής αγοράς στην συνοικία.  

Η συμμετοχή των παραγωγών στην κλήρωση για την κατανομή των θέσεων ήταν ικανοποιητική 

και κατόπιν αυτής της διαδικασίας αποφασίστηκε ποιοι παραγωγοί θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 

λαϊκή αγορά. Όπως διαπιστώσαμε όμως, παρατηρείται έντονη έλλειψη συμμετοχής των παραγωγών.  

Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας που επιλέγουν για ψώνια τη συγκεκριμένη λαϊκή 

αγορά, να μην μπορούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά για τα νοικοκυριά τους, ενώ με αυτόν τον 

τρόπο υποβαθμίζεται η λαϊκή αγορά, αποτρέποντας τους συμπολίτες μας να την επιλέξουν για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Οι κάτοικοι μας εξέφρασαν έντονους προβληματισμούς για το 

συγκεκριμένο θέμα και ερωτούμε:  

- Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται όταν παραγωγός που κατέχει θέση σε μία λαϊκή αγορά απουσιάζει 

επανειλημμένως από αυτή? (ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται άλλο να διατηρήσει τη θέση του)  

- Τι προτίθεται να πράξει η δημοτική αρχή για να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα; 

 

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

συντομία ανέφερε τα εξής: 

Μετά από αίτημα των κατοίκων της συνοικίας Αλκαζάρ και με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η ίδρυση της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Καλοδίκη. 

Εκεί όντως υπήρχε πρόβλημα και μεταφέρθηκε στο Πάρκο του Αλκαζάρ προς τον Ιερό Ναό της Αγίας 

Αικατερίνης. 

Τις πρώτες Παρασκευές υπήρχε πρόβλημα, κάναμε σύσκεψη, ενημερώσαμε το σωματείο των 

πωλητών και πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Ο νόμος προβλέπει ότι ένας πωλητής μπορεί να 

απουσιάζει για τρεις μήνες, όμως δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. 

 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε o επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» κ. 

Νάρης Αλέξανδρος. 

 

5. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» με θέμα: «Προβλήματα στη 

συμβολή των οδών Διονύσου και Ζωοδόχου Πηγής στη συνοικία Αμπελόκηποι». 
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Η απάντηση στην ερώτηση κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης «Ορμή 

Ανανέωσης» θα δοθεί γραπτώς. 

 

6. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ειδικού Δημοτικού σχολείου 

Γιάννουλης ». 

 

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

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

 

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

 

  Γίναμε αποδέκτες έντονων παραπόνων από γονείς του ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Γιαννούλης οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια προσπαθούν με συναντήσεις με τους αντιδημάρχους να τους 

πείσουν για να διαμορφώσουν τον αύλειο χώρο που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Πραγματικά μόνο 

με τη σκέψη ότι παιδιά τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή δραστηριοποιούνται σε τέτοιο χώρο 

με κάνει να νοιώθω ντροπή. Και σας ερωτώ είναι δυνατόν να μην έχετε συμπεριλάβει αυτό το ΕΙΔΙΚΌ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ στις διαμορφώσεις που κάνετε σε όλα τα σχολεία της 

Λάρισας; Προτίθεστε να αναμορφώσετε άμεσα τον συγκεκριμένο χώρο με την επιτακτική ανάγκη ότι 

βρίσκονται εκεί παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; Τέλος σας επισυνάπτω τις φωτογραφίες προς 

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

 

Σκεφτόμαστε να εντάξουμε στη διαδικασία που γίνεται με το Τ.Ε.Ε. για τη διαμόρφωση 3 αυλών 

και αυτή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης. Επειδή όμως το Ειδικό Σχολείο συστεγάζεται 

με τον ΑΡΙΣΤΕΑ και τελεί υπό ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, πρέπει να ανιχνευτεί αν μπορούμε να 

παρέμβουμε με οποιαδήποτε εργασία. 

Αίτημα είναι επίσης και η περίφραξη , καθώς και ο διαχωρισμός των δύο σχολείων. Ζητάνε 

περίφραξη ύψους 2 – 2, 5 μέτρων με κάγκελα και χρειάζεται ειδική μελέτη, διότι πρέπει να στηριχτεί 

με ειδικό τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο ψάχνουμε τον τρόπο και αν μας επιτρέψουν θα κάνουμε και τον 

διαχωρισμό μέσα στην αυλή ώστε να απομονωθούν τα δύο σχολεία.  

Το δεύτερο αίτημα είναι το μεγάλο δέντρο που υπάρχει μέσα στην αυλή και δημιουργεί πρόβλημα 

με τα φύλλα και τα κλαδιά που πέφτουν. Έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία, νομίζω θα το κλαδέψουν 

και έτσι θα λυθεί το θέμα. 

Όσον αφορά την παιδική χαρά δεν μπορούμε να παρέμβουμε μέσα στον αύλειο χώρο σχολείου. 

Επιπλέον οι παιδικές χαρές γίνονται με συγκεκριμένες πιστοποιημένες προδιαγραφές, πρέπει να έχουν 

ειδική περίφραξη κλπ. Ενημέρωσα τη Σχολική Επιτροπή και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν μια 

έρευνα για ειδικά παιχνίδια και όργανα που να επιτρέπονται γι’ αυτές τις κατηγορίες και να δούμε αν 

μπορέσουμε να το εντάξουμε στη μελέτη που γίνεται με το Τ.Ε.Ε. 

 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

7. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα  : «Κατεστραμμένο πεζοδρόμιο πέριξ του 6ου Λυκείου Λάρισας». 
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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. 

 

Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 Γίναμε για ακόμα μια φορά αποδέκτες έντονων παραπόνων από γονείς του 6ου Λυκείου ότι εδώ και 

χρόνια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση να αντικατασταθούν οι πλάκες γύρω από το σχολείο που έχουν 

καταστραφεί και γίνονται συνεχώς μάρτυρες ατυχημάτων σε μαθητές, γονείς και κατοίκους της περιοχής 

που πέφτουν μέσα σε τρύπες που έχουν δημιουργηθεί στο πεζοδρόμιο. Και σας ερωτώ : Έχετε σκοπό να 

κάνετε επισκευή του πεζοδρομίου σε ένα μέρος που πέραν του σχολείου και των κατοίκων της περιοχής 

κάθε Σάββατο γίνεται η μεγαλύτερη Λαϊκή αγορά της Λάρισας και περνάει σχεδόν όλη η πόλη από το 

σημείο; Τέλος σας επισυνάπτω τις φωτογραφίες προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Το ζήτημα των πεζοδρομίων που έχουν υποστεί φθορές αφορά όλη την πόλη, με κυριότερο 

παράγοντα καταστροφής τους να αποτελούν τα αυτοκίνητα .Για την αποκατάστασή τους επεμβαίνουν 

άμεσα τα συνεργεία του Δήμου στα σημεία που είναι ανάγκη να επισκευασθούν. Δυστυχώς η 

εργολαβία η οποία είχε αναλάβει αυτό το έργο έχει λήξει η σύμβασή της. Είναι ανάγκη για να 

προβούμε σε αντικατάσταση των πλακών στο 6 Λύκειο, να υπάρξει εκ νέου μια εργολαβία ή να γίνει 

μια μελέτη έργου.  

 

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

«Λάρισα Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

κ. Παπαδούλης Γεώργιος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος.  

 

8. Ερώτηση της κ. Ξυνοπούλου Ελένης - Μαρίνας της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης των εκτελεστών της 

Φιλαρμονικής από μειωμένο σε πλήρες». 

 

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

Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Η ερωτώσα δημοτική σύμβουλος κ Ξυνοπούλου Ελένη - Μαρίνα συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

 

 Σύμφωνα με την απόφαση 377 , από το υπ' αριθμ. 18/2019 πρακτικό συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων της 23/4/2019 με μοναδικό θέμα : «Τροποποίηση της 

συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δήμου Λαρισαίων με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο 

Λάρισας», το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης των 

εκτελεστών της Φιλαρμονικής από μειωμένο σε πλήρες . 

Μια απόφαση η οποία τελικά ουδέποτε υλοποιήθηκε . 

Ερωτάται η Δημοτική αρχή : 

1) Εάν και πότε προτίθεται να θέσει σε ισχύ την ως άνω απόφαση 2)Για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε η 

ως άνω απόφαση  

3)Εάν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στο Προϋπολογισμό του 2022 για την επιχορήγηση του ΔΩΛ 

προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για τη μετατροπή των συμβάσεων 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σάπκα Παναγιώτη, ο οποίος εν συντομία 

ανέφερε τα εξής: 

 Δεν υπάρχει καμία απόφαση για την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης των εκτελεστών της 

Φιλαρμονικής από μειωμένο σε πλήρες. καθώς εξαιτίας της απασχόλησης έξι επιπλέον ατόμων ,δεν 
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υπάρχει  δυνατότητα να καλυφθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για τη μετατροπή των συμβάσεων. 

Με την ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να γίνει πράξη η ως άνω απόφαση 

,καθώς έπρεπε να εξετασθούν και οι ώρες εργασίας των μελών της φιλαρμονικής. Βάσει νόμου, μέχρι 

τον Ιούλιο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα λοιπόν είναι οικονομικό, 

όμως υπάρχει η βούληση του Δημάρχου να μετατραπούν οι συμβάσεις των εκτελεστών της 

Φιλαρμονικής από μειωμένο σε πλήρες . 

 

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

«Λάρισα Μπροστά» κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

κ. Παπαδούλης Γεώργιος.  

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 


