
Σελίδα 1 από 4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 8η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 

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. 49389/04-12-2020 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) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) 

Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γούλας 

Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) 

Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) 

Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) 

Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Νασιώκας Παναγιώτης, 25) Παπαδούλης Γεώργιος, 26) Παπαπαρίσης 

Απόστολος, 27) Παπαποστόλου Δημήτριος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 

30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης 

Φώτιος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 

και δε συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) 

Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μαβίδης Δημήτριος, 

6) Μόρας Ευάγγελος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος, 

10) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 11) Παναγιώτου Ιωάννης, 12) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 13) 

Σάπκας Παναγιώτης και 14) Τάχος Δημήτριος. 

 

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

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

 
 



Σελίδα 2 από 4 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν οι κάτωθι ερωτήσεις: 

 

1. Ερώτηση της δημοτικής παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ με θέμα: 

«Διαγωνισμός για την Αποψίλωση -Απακάνθωση Χέρσων Επιφανειών». 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. 

Γούλας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Μεταφέρουμε τον προβληματισμό και 

τις διαμαρτυρίες ατόμων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το πράσινο στην ευρύτερη περιοχή 

της περιφέρειας Θεσσαλίας και θεωρούν ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό , λόγω των 

δυσμενών όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα τον απαιτούμενο αριθμό επιστημόνων και 

εργατικού δυναμικού, το πλήθος των απαιτούμενων μηχανημάτων και τα 4 απαιτούμενα ISO. 

Δόθηκε απάντηση από τον δημοτικό σύμβουλο στον οποίο ανατέθηκε η επικουρία του 

αντιδημάρχου κου Ζαούτσου Γεωργίου, ως προς τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης Πρασίνου κ. Καφφέ Θεόδωρο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Η διαπίστωση της Δημοτικής 

Αρχής ότι οι πρόχειροι διαγωνισμοί των προηγούμενων ετών για την Αποψίλωση -Απακάνθωση 

Χέρσων Επιφανειών ήταν αναποτελεσματικοί, οδήγησε στην απόφαση για διενέργεια ενός 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με όλους τους προβλεπόμενους όρους, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη 

λύση του θέματος για 3 έτη. Επίσης αναφέρθηκε αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι 

είναι οι απαραίτητοι από τη νομοθεσία όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό συνολικού 

προϋπολογισμού 750.000 Ευρώ. 

Επίσης δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο 

οποίος διευκρίνισε ότι: Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης οικονομικών 

προσφορών και επομένως με βάση τη νομοθεσία, για τον απαιτούμενο αριθμό επιστημόνων και 

εργατικού δυναμικού, καθώς και το πλήθος των μηχανημάτων, αρκεί σήμερα η κατάθεση 

υπεύθυνης δήλωσης ότι θα είναι διαθέσιμα  ,ενώ η πρόσληψη του δυναμικού και η κατοχή των 

μηχανημάτων, θα πρέπει να βεβαιωθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Για τον δε αριθμό των 

απαιτούμενων ISO, ότι είναι ο ελάχιστος αριθμός που η νομοθεσία επιβάλλει. 

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

Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος και ο 

δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

2. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Ατομικά 

μέσα προστασίας εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων». 

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

οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Είναι υποχρέωση από την εκάστοτε Δημοτική αρχή να παρέχει 

στις αρχές κάθε έτους τα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, καθώς και ότι υπάρχει 

δυνατότητα από τη νομοθεσία να γίνεται καταβολή σε χρήμα στους εργαζόμενους, αν η παροχή 

των ΜΑΠ δεν καταστεί εφικτή ,όπως και έγινε στο Δήμο Λαρισαίων για το έτος 2020 . 

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

ανέφερε τα εξής: Λόγω προσφυγών κατά του διαγωνισμού για την παροχή ΜΑΠ στους 

εργαζομένους του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2020, υπήρξαν καθυστερήσεις και δεν κατέστη  

δυνατή η παροχή ΜΑΠ για το έτος αυτό. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες στοιχεία των ωφελούμενων εργαζομένων, ώστε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 

δοθούν  σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας στους δικαιούχους. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ΄΄Ορμή 

Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος και ο 

δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

3. Ερώτηση των κ. Γεωργάκη Δημητρίου και Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα 

Μπροστά”) με θέμα: «Σχέδια ακραίων καιρικών φαινομένων και σεισμού». 



Σελίδα 3 από 4 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργάκης Δημήτριος , ο οποίος 

ανέφερε τα εξής:  Υπάρχει δήλωση από το Δήμαρχο Λαρισαίων, ότι εκπονείται μελέτη πολιτικής 

προστασίας από τον Δήμο, για την προστασία της πόλης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα 

έκτακτα καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την εκπόνηση ενός τέτοιου 

σχεδίου, ώστε η πόλη μας να είναι προετοιμασμένη για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, η 

νομοθεσία επιτάσσει και την εκπόνηση σχεδίου με την ονομασία ¨Εγκέλαδος¨ για την άμεση 

αντιμετώπιση των συνεπειών ενός μεγάλου σεισμού. 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου & Πολιτικής 

Προστασίας κ. Ζαούτσο Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Η εκπόνηση ενός νέου 

ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κρίνεται 

απαραίτητη από τη Δημοτική Αρχή και ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου, τα σχέδια με 

κωδική ονομασία ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨  για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω πλημμυρών 

και ¨ΙΟΛΑΟΣ¨ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών. Ταυτόχρονα για όλες τις 

έκτακτες ανάγκες , υπάρχουν παλαιότερα σχέδια τα οποία πηγάζουν από τον Ξενοκράτη και τα 

οποία επικαιροποιούνται με τα στοιχεία που επιτάσσει η πρόσφατη νομοθεσία. Επίσης ο Δήμος 

Λαρισαίων έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ μελέτη για τον έλεγχο της 

αντισεισμικής προστασίας όλων των σχολικών μονάδων της πόλης της Λάρισας. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. 

Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Πρωτοβουλίας Αξιών 

ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης και ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών 

Έργων κ. Σούλτης Γεώργιος . 

 

4. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Αντικατάσταση 

φωτεινών σηματοδοτών επί της οδού Κοζάνης στη Γιάννουλη». 

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

ανέφερε τα εξής: Οι φωτεινοί σηματοδότες επί της οδού Κοζάνης στη Γιάννουλη, τοποθετήθηκαν 

κατά το έτος 1992, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική φθορά και να ανακύπτουν προβλήματα 

ασφάλειας των διερχομένων πολιτών και αυτοκινήτων, οπότε καθίσταται αναγκαία η 

αντικατάστασή τους. 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα αντικατάστασης των 

φωτεινών σηματοδοτών επί της οδού Κοζάνης και ότι προγραμματίζεται από τον Δήμο η 

αντικατάστασή τους εντός των επόμενων 2 μηνών. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. 

Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος και ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Πρωτοβουλίας Αξιών 

ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης.  

 

5. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Ενδεχόμενο 

κατάργησης-αποξήλωσης κάγκελων που τοποθετήθηκαν στην ανάπλαση της οδού 

Κοζάνης». 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Η μελέτη του έργου προέβλεπε στην οδό Κοζάνης την 

ύπαρξη στηθαίου, η τοποθέτηση του οποίου όμως ,ανέγειρε τις έντονες διαμαρτυρίες των πολιτών. 

Η παράδοση του έργου θα γίνει εντός του μήνα, όμως θα γίνει προσπάθεια για αλλαγή της μελέτης 

και ενδεχόμενη κατάργηση του στηθαίου αν κριθεί αναγκαίο,  σε συνεννόηση με τους μελετητές 

και την αρμόδια υπηρεσία. 



Σελίδα 4 από 4 

 

 

6. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Προσθήκη 

αιθουσών προκάτ στο Γυμνάσιο Γιάννουλης». 

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

ανέφερε τα εξής: Υπάρχει έλλειψη αιθουσών στο Γυμνάσιο Γιάννουλης ,με αποτέλεσμα να 

καθίσταται αναγκαία η τοποθέτηση 2 προκάτ αιθουσών, ώστε να μην υπάρχουν τάξεις μαθητών με 

περισσότερα από 30 παιδιά. 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Από το 2017 υπήρξε η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής 

για κατασκευή 1 προκάτ αίθουσας στο Γυμνάσιο της Γιάννουλης, όμως λόγω ιδιοκτησιακών 

προβλημάτων, υπάρχει μέχρι σήμερα αδυναμία έκδοσης οικοδομικής άδειας. Επισήμανε ότι η 

πρόβλεψη είναι για την κατασκευή μίας και όχι δύο προκάτ αιθουσών, καθώς και ότι υπάρχει 

διαβεβαίωση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Διαμάντο ότι το πρόβλημα της οικοδομικής 

άδειας οδεύει στο τέλος του, οπότε και θα κατασκευαστεί η απαιτούμενη προκάτ αίθουσα. Επίσης 

υπήρξε δέσμευση για ένταξη του θέματος της σχολικής στέγης σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. 

Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Πρωτοβουλίας Αξιών 

ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δαούλας Θωμάς και ο δημοτικός  

σύμβουλος κ. Πράπας Αντώνιος . 

 

7. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Ενημέρωση για 

την ανατολική παράκαμψη Γιάννουλης». 

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

ανέφερε τα εξής: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να ολοκληρώσει τη μελέτη της ανατολικής 

παράκαμψης Γιάννουλης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις 

προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για τη χάραξη του νέου αυτού δρόμου. 

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

Σούλτη Γεώργιο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο και 

επομένως δεν υπάρχει ακόμη κάποια απόφαση ως προς τη χάραξη του νέου δρόμου. Δεσμεύτηκε 

ότι μόλις υπάρξουν κάποια στοιχεία, θα έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με 

τη συμμετοχή και φορέων της τοπικής κοινωνίας της Γιάννουλης. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 

Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. 

Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Λαϊκής Συσπείρωσης΄΄ κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Πρωτοβουλίας Αξιών 

ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης . 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 


