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Στη Λάρισα, σήμερα 2α του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 
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. 24072/28-05-2021 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) 

Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Απρίλη Αγορίτσα, 4) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Βαϊούλης 
Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Βούλγαρης Σωτήριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) 
Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 11) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 12) 
Καλτσάς Νικόλαος, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Μαμάκος Αθανάσιος, 15) Μπουσμπούκης 
Ιωάννης, 16) Νασιώκας Παναγιώτης, 17) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 18) Παπαδούλης Γεώργιος, 
19) Παπαπαρίσης Απόστολος, 20) Παπαποστόλου Δημήτριος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος 
Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 
26) Τζατζάκης Φώτιος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ και 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

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

Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Γαμβρούλας Νικόλαος, 5) Γεωργάκης 
Δημήτριος, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Γούλας Παναγιώτης, 8) Ζαούτσος Γεώργιος, 9) 
Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 10) Καραλαριώτου Ειρήνη, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κρίκης 
Πέτρος, 13) Λώλος Αχιλλέας, 14) Μαβίδης Δημήτριος, 15) Μόρας Ευάγγελος, 16) Νταής 
Παναγιώτης, 17) Ξηρομερίτης Μάριος, 18) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 19) Παναγιώτου 
Ιωάννης, 20) Τάχος Δημήτριος και 21) Τερζούδης Χρήστος. 

 
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 του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Βανδαλισμοί στο Πάρκο των Χρωμάτων και σε άλλους χώρους». 
 

Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 
Το θέμα των βανδαλισμών αποτελεί βασικό πρόβλημα του Δήμου μας και  θα πρέπει να 

υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Θεωρούμε ότι κύρια επιλογή θα πρέπει να είναι η 
τοποθέτηση και χρήση καμερών στα συγκεκριμένα σημεία που παρατηρούνται αυτές οι έκνομες 
ενέργειες, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα με όλους τους κανόνες που υπάρχουν στην κείμενη 
νομοθεσία, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη αυτούς που 
καταστρέφουν και να δοθεί το μήνυμα ότι όποιος προξενεί ζημιές τις πληρώνει κιόλας. Η 
αστυνόμευση δεν μπορεί να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες, για τον απλό λόγο ότι δεν μπορεί να 
υπάρχει η δυνατότητα 24ωρης φύλαξης των συγκεκριμένων σημείων. Ως εκ΄ τούτου, ερωτώ αν 
έχετε σκοπό να τοποθετήσετε κάμερες ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό που στοιχίζει 
ακριβά στις τσέπες των Λαρισαίων δημοτών. 

 
Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κ. Αλεξούλη Ιωάννη, ο οποίος 

συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Έχουν γίνει προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή για την επίλυση του προβλήματος, όμως το 

ισχύον νομικό πλαίσιο απαγορεύει την τοποθέτηση καμερών λόγω παραβίασης των προσωπικών 
δεδομένων των πολιτών. Σε συνεννόηση με την Εισαγγελία, προσπαθούμε να βρούμε μια αποδεκτή 
λύση, καθώς θεωρούμε ότι η τοποθέτηση καμερών θα αποτρέψει τους βανδαλισμούς. 

 
Επίσης, δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών 

Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος τόνισε ότι η αστυνόμευση δεν θα λύσει το πρόβλημα, και 
πρότεινε την ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω ενημερωτικής καμπάνιας και ειδικά στα σχολεία 
της πόλης. 

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

Κοινόν» κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της  παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 
Μαμάκος Αθανάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 

 
 
2. Ερώτηση του κ. Ξηρομερίτη Μάριου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Κυκλοφοριακά 

ζητήματα στην οδό Αβέρωφ». 
 

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

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

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
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Για να προλάβουμε σπατάλη χρημάτων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη  και για να 
σταματήσουμε σωρεία φθοράς περιουσιών πολιτών, θα ήθελα να ενημερώσω ότι στην οδό Αβέρωφ 



(για παράδειγμα), με τον τρόπο που εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη της οδού, δεν 
χωράνε να περάσουνε επαγγελματικά οχήματα, βανάκια, αγροτικά και άλλα, που έχουν μετρίως 
ευρύτερες διαστάσεις από τα μικρά ΙΧ. Ως εκ΄ τούτου, οι κάτοικοι που παρκάρουν τα οχήματά 
τους, τα βρίσκουν καθημερινά με ζημιές εξαιτίας της στενότητας της οδού! 

Επίσης στη στροφή εισόδου της οδού από Ηρώων Πολυτεχνείου, μέτρια προς μεγάλα ΙΧ δεν 
μπορούν να στρίψουν. 

Ας δούμε με προσοχή το φαινόμενο  και για άλλους δρόμους ώστε να μην μετατραπεί ο δήμος 
μας σε δρόμο μετ' εμποδίων . 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Η ανακατασκευή  της οδού Αβέρωφ έγινε με τις προϋπάρχουσες  διατομές και μάλιστα με την 

πρότερη μορφή της, δηλαδή κατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος όχι σε ενιαίο επίπεδο. Ως 
εκ΄ τούτου, οι διαστάσεις του δρόμου είναι ίδιες όπως και πριν, όμως η στάθμευση και από τις δύο 
πλευρές του δρόμου, δημιουργεί στενότητα και προβλήματα διέλευσης μεγάλων σε διαστάσεις 
οχημάτων, οπότε η προτεινόμενη λύση είναι η εφαρμογή της στάθμευσης στη μία πλευρά του 
δρόμου. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων 
Κοινόν» κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της  παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 
Μαμάκος Αθανάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 
 
 

3. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Προβλήματα δρόμων δίπλα σε σχολεία που χρειάζονται άμεσα ανακατασκευή». 
 

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

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

Δρόμοι που χρειάζονται άμεσα ανακατασκευή που βρίσκονται δίπλα σε σχολεία είναι: 
1. Στη Νέα Πολιτεία στην οδό Θεοφράστου από το ύψος της αερογέφυρας μέχρι και το 44ο 

Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και οι γονείς αναγκάζονται να 
πηγαίνουν τα παιδιά τους στον 25ο παιδικό σταθμό και στο 44ο Δημοτικό Σχολείο 
περπατώντας μέσα στο δρόμο και γίναμε αποδέκτες της αγανάκτησής τους. 

2. Στα Πυροβολικά, στην οδό ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου έως την 
οδό Καλλισθένους, δίπλα από το 22ο Δημοτικό σχολείο και 50 μέτρα από το 1ο Δημοτικό 
σχολείο με ΔΑΔ, το οδόστρωμα είναι κατεστραμμένο με μεγάλες λακκούβες και οι γονείς 
και οι κάτοικοι μας έκαναν έντονα παράπονα. 

Έχετε σκοπό να κάνετε ιεράρχηση των προβλημάτων και να δώσετε προτεραιότητα στην 
επισκευή αυτών των δρόμων, λόγω του ότι βρίσκονται δίπλα σε σχολεία και υπάρχει κίνδυνος για 
τα παιδιά που περπατούν μέσα σε αυτούς; 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
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Η έλλειψη πεζοδρομίων, τόσο στην  οδό Θεοφράστου, όσο και στην οδό Γρυμπογιάννη, είναι 
σε γνώση της Δημοτικής Αρχής. Για την οδό Θεοφράστου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο 



πρόβλημα, έγιναν παρεμβάσεις κοντά στα σχολεία με την κατασκευή πεζοδρομίων και την 
τοποθέτηση φαναριών, μέτρο που ίσως πρέπει να επεκταθεί. Όμως,  η μόνιμη λύση θα προκύψει 
από τη μονοδρόμηση της οδού, η οποία θα συντελεστεί όταν ολοκληρωθεί η μελέτη της 
Περιφέρειας για την Περιφερειακή οδό από την οδό Φαρσάλων μέχρι την οδό Τρικάλων, η 
δημιουργία της παράπλευρης οδού και η σύνδεσή της και με την οδό Παιωνίου. 

Για την οδό Γρυμπογιάννη που αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, θα προχωρήσουμε άμεσα στην 
ασφαλτόστρωση του δρόμου, όμως η λύση θα δοθεί με την απομάκρυνση του υπάρχοντος 
αντλιοστασίου, ώστε να καταστεί δυνατή η διάνοιξη της οδού.  

 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 
 
 

4. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Πεζοδρόμηση έμπροσθεν του Ναού Αγίου Γεωργίου». 
 

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

 
Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 
Υπάρχει θέληση να πεζοδρομηθεί το τμήμα της οδού έμπροσθεν και πλάγια επί της οδού 

Καστελίου που περιβάλλει τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Λάρισας και υπάρχει αίτημα του 
προϊστάμενου του Ναού εδώ και 2 χρόνια; Σε ερώτησή μου στην Τεχνική Υπηρεσία, η απάντηση 
που έλαβα ήταν ότι πρέπει να υπάρξει περαίωση του έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
εφόσον δοθεί στην κυκλοφορία, ύστερα να γίνει η διαδικασία για πεζοδρόμηση.  
Στις 13-11-2020 με το με αρ. πρωτ. 318148 έγγραφο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ενημέρωσαν ότι το τμήμα εκείνο που εκτελούνταν τα έργα, δόθηκε 
στην κυκλοφορία και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εκδοθεί και η βεβαίωση περαίωσης. Η 
απάντηση ζήτησα να κοινοποιηθεί στον Δήμο Λαρισαίων, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Παρόλο που ήταν και προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου 
(γιατί στη συγκεκριμένη οδό είχε γίνει ατύχημα) να γίνει πεζόδρομος, η απάντησή σας ήταν 
θετική, αλλά από πρακτικής άποψης δεν έχει γίνει καμία διαδικασία. Έχετε σκοπό να 
δρομολογήσετε και να ικανοποιήσετε αυτό το δίκαιο αίτημα; 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
 
Αποτελεί βούληση της δημοτικής αρχής να πεζοδρομηθεί το τμήμα της οδού, έμπροσθεν και 

πλάγια επί της οδού Καστελίου, που περιβάλλει τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Λάρισας. 
Ωστόσο, πρόβλημα αποτελεί το γεγονός του ενδεχόμενου αποκλεισμού των περιοίκων της 
συνοικίας του Αγίου Γεωργίου από την πρόσβαση στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας 
Θεσσαλονίκης μέσω της οδού Αρκαδίου, η οποία προτείνεται να μετατραπεί σε οδό διπλής 
κυκλοφορίας με ταυτόχρονη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων. Τέλος, προς 
αποφυγή διαμαρτυρίας των κατοίκων προτείνεται η συζήτηση του θέματος στο συμβούλιο της 3ης 
Κοινότητας ώστε να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη τους. 
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Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων 
Κοινόν» κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της  παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 
Μαμάκος Αθανάσιος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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