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Στη Λάρισα, σήμερα 12η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
18.30 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. 378/08-01-2021 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) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης 
Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) 
Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς 
Νικόλαος, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας 
Βάιος, 24) Λώλος Αχιλλέας, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μόρας 
Ευάγγελος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας Παναγιώτης, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – 
Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) 
Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Ρεβήσιος 
Κωνσταντίνος, 38) Σάπκας Παναγιώτης, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 
41) Τάχος Δημήτριος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τζατζάκης Φώτιος, 44) Τσακίρης Μιχαήλ και 
45) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 
και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γούλας Παναγιώτης, 2) Καμηλαράκη – 

Σαμαρά Μαρία, 3) Νταής Παναγιώτης και 4) Ξηρομερίτης Μάριος. 
 
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 του κ. Βλαχούλη Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Άμεση 
σύνταξη σχεδίου πόλεως στη Φαλάνη». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πράπας Αντώνιος, 
Μαβίδης Δημήτριος, Τάχος Δημήτριος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

 
Την ερώτηση ανάλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, ο 

οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Μεταφέρουμε τον προβληματισμό των κατοίκων της Φαλάνης  
για την άμεση  σύνταξη Σχεδίου Πόλεως, καθώς η Φαλάνη είναι ο μεγαλύτερος άναρχος οικισμός εντός 
του Δήμου ο  οποίος στερείται οποιουδήποτε ρυμοτομικού σχεδίου. Η κατάρτιση πολεοδομικού σχεδίου 
θα λύσει σοβαρά και χρόνια  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού και τα οφέλη 
που θα προκύψουν, θα είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα  αναβαθμίσουν λειτουργικά, περιβαλλοντικά 
αλλά και αισθητικά τον  οικισμό. 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας &Ψηφιακών Πολιτικών –Έξυπνης πόλης 
κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: Είναι στα άμεσα σχέδια της 
Δημοτικής Αρχής η εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη σχεδίου πόλης στη Φαλάνη. Ως εκ΄ 
τούτου άμεσα, σε συνεργασία με την Κοινότητα της Φαλάνης αρχικά θα οριοθετηθεί η περιοχή 
πολεοδόμησης , θα σταλεί προς το Υπουργείο για έγκριση και στη συνέχεια θα προκηρυχθεί η 
μελέτη πολεοδόμησης, διαδικασία που με βάση τις προβλέψεις αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του έτους 2021. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 
Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Ορμή 
Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος  και ο 
δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας 
Παναγιώτης. 
 

2. Ερώτηση του κ. Γεωργάκη Δημητρίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Κενές θέσεις 
ευθύνης υπαλλήλων Δήμου Λαρισαίων». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαβίδης Δημήτριος, 
Τάχος Δημήτριος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

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

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Στο Δήμο Λαρισαίων, οι τελευταίες κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων πραγματοποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2014. Έκτοτε υπήρξαν πάρα 
πολλές αποχωρήσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τα κενά καλύπτονται πλέον με 
αναπληρωτές . Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Λαρισαίων να ξεκινήσει τη διαδικασία για την 
έκδοση προκήρυξης κάλυψης  των κενών θέσεων, ώστε να μην υπάρχουν αναπληρώσεις. 

Δόθηκε απάντηση από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολο , οποίος ανέφερε ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, καθώς δεν έχει εκδοθεί 
μέχρι και σήμερα διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της νομοθεσίας επιλογής 
προϊσταμένων και αυτός είναι ο λόγος που οι κενές θέσεις  καλύπτονται σήμερα  με αναπληρωτές 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων. 
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 



Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος και ΄΄Λαρισαίων 
Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος. 
 

3. Ερώτηση του κ. Παπαπαρίση Αποστόλου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Αποζημίωση πολιτών Μάνδρας και Κουτσόχερου». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαβίδης Δημήτριος, 
Τάχος Δημήτριος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

 
Την ερώτηση ανάλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαπαρίσης Απόστολος , ο 

οποίος ανέφερε τα εξής:   Την 17η Ιουνίου 2020 φιλοξενούμενος της Δομής Φιλοξενίας ΠΤΧ 
Αιτούντων Άσυλο «Κουτσόχερου», συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε φωτιά στην αγροτική 
περιοχή του Κουτσόχερου και  κάηκαν αθέριστα σιτηρά και υπολείμματα καλλιεργειών από 5 αγρότες 
της περιοχής. Στο παρελθόν υπήρξαν διατάξεις σε νομοθετήματα, βάσει των οποίων αποζημιώθηκαν 
κάτοικοι των περιοχών της Χίου και της Λέσβου που υπέστησαν ζημιές λόγω της μακράς διαμονής 
αιτούντων διεθνούς προστασίας από τους οποίους προκλήθηκαν φθορές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. 
Σε αυτές τις περιοχές, προηγήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες από τους αντίστοιχους Δήμους και 
συγκεκριμένα, συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Αποτίμησης Ζημιών, η οποία μετά από έλεγχο 
συνέταξε Πρακτικό με τα ακριβή στοιχεία των ζημιωθέντων, των ζημιών που υπέστησαν και το κόστος 
αυτών, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα αν 
προτίθεται ο  Δήμος Λαρισαίων να ενεργήσει ομοίως για την αποζημίωση των 5 αγροτών της Μάνδρας 
και του Κουτσόχερου.  

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. 
Βούλγαρη Σωτήριο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Το εν λόγω θέμα παραπέμφθηκε στο Τμήμα 
Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, που γνωμοδότησε ότι για να προχωρήσει η 
διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουν τα δικαστήρια για την ενοχή ή όχι του 
εν λόγω κατηγορούμενου. 

Παρενέβησαν στη συζήτηση οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ κα 
Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. 
Βαϊούλης Κωνσταντίνος και ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της ΄΄Πρωτοβουλίας Αξιών 
ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών 
ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των πληττόμενων πολιτών, με τη 
σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής εκτίμησης των ζημιών, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για άμεση αποζημίωση και προώθηση αυτής στο αρμόδιο Υπουργείο.  
 

4. Ερώτηση της κ. Ξυνοπούλου Ελένης –Μαρίνας (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «55ο 
Νηπιαγωγείο». 
 

Την ερώτηση ανάλυσε η επερωτούσα δημοτική σύμβουλος κ. Ξυνοπούλου Ελένη - Μαρίνα, η 
οποία έθεσε τα  εξής θέματα:  
α. Πότε θα είναι έτοιμο το κτίριο, στο οποίο προβλέπεται να στεγαστούν τα νήπια; 
β. Τι ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα σχεδόν 5 μήνες μετά την έναρξη των σχολείων ; 
γ. Πόσα παιδιά χωράνε τελικά στο κτίριο και ποιες είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας του, γνωρίζοντας 
ότι πριν λειτουργούσε ως χώρος εστίασης; 
δ .Υπάρχει  προαύλιος  χώρος στο κτίριο και για πόσα παιδιά; 
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Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 
Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Για το κτίριο το οποίο έχει επιλεγεί από το Δήμο 



Λαρισαίων για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
νομιμοποίησης από τους ιδιοκτήτες και μια αρχική στατική μελέτη , καθώς και αρχικά σχέδια που 
περιλαμβάνουν ανακατασκευή και επέκταση του υπάρχοντος κτίσματος με τα εξής 
χαρακτηριστικά:   

α)  Δημιουργία 4 αιθουσών με δυνατότητα φιλοξενίας 60 και οριακά 70-80 παιδιών και  
β) Μέγιστος υπαρκτός προαύλιος χώρος μαζί με διαδρόμους 100 τ.μ , με  μόνη λύση τη 

χρησιμοποίηση για προαύλιο χώρο, μέρους της πλατείας ή της παρακείμενης παιδικής χαράς. 
Ως εκ΄ τούτου, πρόκειται για μία οριακή , προσωρινή και μάλλον ασύμφορη λύση ,καθώς το 

κόστος κατασκευής θα ξεπερνά τις 150.000 €  και  οι δυνατότητες του κτιρίου θα πληρούν οριακά 
τις προδιαγραφές καταλληλότητας. Άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι πριν την ενοικίαση του 
κτιρίου να προηγηθεί σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων (γονείς και εκπαιδευτικοί)  ώστε από 
κοινού να αποφασιστεί η καταλληλότητα του κτιρίου και το συμφέρον της ενοικίασής του. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 
Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Ορμή 
Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος και ο 
δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας 
Παναγιώτης, και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ 
Βούλγαρης Σωτήριος. 
 

5. Ερώτηση της Δημοτικής παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” με θέμα: « Ανάπλαση 
Aισθητικού Άλσους ». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σάπκας Παναγιώτης, 
Τάχος Δημήτριος και Παπαδούλης Γεώργιος . 
 

Την ερώτηση ανάλυσε ο επικεφαλής της παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” κ. Γαμβρούλας 
Νικόλαος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Ο χώρος του Αισθητικού Άλσους είναι εδώ και 
χρόνια εγκαταλελειμμένος, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επισκεψιμότητας από τους Λαρισαίους 
πολίτες, και στον χώρο του δεν λειτουργεί πλέον το αναψυκτήριο ούτε υπάρχουν οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες όπως στο παρελθόν. Καθώς δεν υπάρχουν σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό  
του 2021, θα θέλαμε να ενημερωθούμε αν υπάρχει κάποιο σχετικό πρόγραμμα που θα ενταχθεί η 
ανάπλαση και γενικότερα τον προγραμματισμό που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος 
ανέφερε τα εξής:  Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έρθει το θέμα της λήψης απόφασης 
εκμίσθωσης του Αισθητικού Άλσους, ώστε μετά η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει τους 
όρους και τη διενέργεια της διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία, καθώς υπάρχει και σύμφωνη 
απόφαση της 1ης Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου. Οι όροι της δημοπρασίας θα περιλαμβάνουν και τη διαδικασία της φύλαξης, 
της περίφραξης,  της συντήρησης του πρασίνου και της κατασκευής υποδομών ώστε ο χώρος να 
διατίθεται ελεύθερα στους Λαρισαίους πολίτες ,όχι μόνο για αναψυχή αλλά και για την ανάπτυξη 
ποικίλων δραστηριοτήτων. 

 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης 

Απόστολος, οι επικεφαλής των παρατάξεων ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος, ΄΄Λαρισαίων 
Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της 
παράταξης΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ.΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης και ο Αντιδήμαρχος 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Σούλτης Γεώργιος. 

Σελίδα 4 από 6 
 

 



6. Ερώτηση της Δημοτικής παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” με θέμα: « Συλλογή 1557 
νομισμάτων». 

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

Τάχος Δημήτριος και Παπαδούλης Γεώργιος . 
 
Την ερώτηση ανάλυσε ο επικεφαλής της παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” κ. Γαμβρούλας 

Νικόλαος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Από το έτος 1963 επί Δημαρχίας του αείμνηστου 
Δημάρχου κ. Χατζηγιάννη, αγοράστηκε από τον Δήμο Λαρισαίων μία συλλογή 1557 νομισμάτων 
έναντι του ποσού των 200.000 δραχμών ,η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αναξιοποίητη. 
Προτείνουμε την άμεση καταμέτρηση και συντήρησή της, ώστε να εκτεθεί στο  Διαχρονικό 
Μουσείο της Λάρισας.  

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

ότι η καθυστέρηση της συντήρησης και έκθεσης της συλλογής των 1557 νομισμάτων οφείλεται 
στην πανδημία του covid-19 , όμως είναι στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής να υλοποιηθεί στους 
επόμενους μήνες, ώστε να την απολαύσουν όλοι οι Λαρισαίοι πολίτες. 

 
7. Ερώτηση της Δημοτικής παράταξης “Ορμή Ανανέωσης” με θέμα: «Διευκόλυνση 

κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης της Λάρισας». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σάπκας Παναγιώτης, 
Τάχος Δημήτριος και Παπαδούλης Γεώργιος . 

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

Νικόλαος, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Παρατηρείται σε ώρες αιχμής ,σε κεντρικούς  
δρόμους της πόλης της Λάρισας, όπως για παράδειγμα στις οδούς Παπαναστασίου, Παναγούλη, 
Μανωλάκη και άλλες, παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων και από τις δύο πλευρές των οδών , που 
έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα 
παρατηρείται κατά περιόδους η τοποθέτηση και αποξήλωση κορινών στο κέντρο αυτών των οδών, 
που κατά τη γνώμη μας περιορίζει την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων και αποτελεί μία 
λύση του προβλήματος. 

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

Σούλτη Γεώργιο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Οι κορίνες έχουν χρησιμοποιηθεί από παλιά με επιτυχία 
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όμως η τοποθέτησή τους 
δεν καλύπτεται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Για τους λόγους αυτούς και αφαιρέθηκαν από 
κάποιες κεντρικές αρτηρίες και για οποιαδήποτε επανατοποθέτηση χρειάστηκε να γίνει, (όπως για 
παράδειγμα στην οδό Κύπρου μετά και από αίτηση του αστικού ΚΤΕΛ) πήραμε τη συναίνεση της 
Τροχαίας. Άποψη της Δημοτικής Αρχής,  αλλά και της Δημοτικής Αστυνομίας μετά την 
επανασύστασή της, είναι ότι πρέπει το πρόβλημα να λυθεί με αστυνόμευση, τόσο ως προς την 
παράνομη στάθμευση, όσο και ως προς την τήρηση του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων, το οποίο 
καταστρατηγείται. Την προηγούμενη χρονιά λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η 
αστυνόμευση.  

 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης 

Απόστολος, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, 
΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και 
Λειτουργίας ΚΑΠΗ κ. Γιαννακόπουλος Κοσμάς. 

Σελίδα 5 από 6 
 

 



Σελίδα 6 από 6 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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