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Στη Λάρισα, σήμερα 8 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 
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. 29997/02-07-2021 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) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος 
Κωνσταντίνος, 6) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 
9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γούλας Παναγιώτης, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος 
Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Μαμάκος Αθανάσιος, 16) 
Νασιώκας Παναγιώτης, 17) Παπαδούλης Γεώργιος, 18) Παπαπαρίσης Απόστολος, 19) 
Παπαποστόλου Δημήτριος, 20) Πράπας Αντώνιος, 21) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 22) Σούλτης 
Γεώργιος, 23) Τζατζάκης Φώτιος, και 24) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

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

Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Δαούλας 
Θωμάς, 6) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 7) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 8) Καραλαριώτου Ειρήνη, 
9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Κρίκης Πέτρος, 11) Κυριτσάκας Βάιος, 12) Λώλος Αχιλλέας, 13) 
Μαβίδης Δημήτριος, 14) Μόρας Ευάγγελος, 15) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 16) Νταής Παναγιώτης, 
17) Ξηρομερίτης Μάριος, 18) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 19) Παναγιώτου Ιωάννης, 20) 
Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Σάπκας Παναγιώτης, 22) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 23) Τάχος 
Δημήτριος, 24) Τερζούδης Χρήστος και 25) 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 του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Οδός 

παραποτάμου-Δρόμος με επικίνδυνη κλίση». 
 

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

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

 
 Στην οδό Παραποτάμου που βρίσκεται παραπλεύρως της Λεωφόρου Καραμανλή, μετά την 

διαμόρφωση έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο ύψωμα του δρόμου που δεν μπορείς να καταλάβεις 
την κλίση της οδού και έχουν γίνει ατυχήματα τόσο με αυτοκίνητα όσο και με ποδήλατα, γιατί 
θεωρούν ότι είναι συνέχεια του δρόμου. Δυστυχώς πάρα την ενημέρωση που έχω κάνει, δεν έχει 
γίνει καμία παρέμβαση π. χ. να μπει ένα κάγκελο για να ξεχωρίζει το ύψωμα από τον δρόμο. Έχετε 
βρει τον τρόπο πως θα λύσετε αυτό το πρόβλημα; Επίσης στο Google maps δεν έχει αλλάξει η νέα 
διαμόρφωση της οδού και οδηγεί τους οδηγούς σε ατύχημα. 

 
Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών 

Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Υπήρξε έλεγχος του σημείου με την παρουσία του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και 

διαπιστώσαμε πραγματικά την επικινδυνότητά του. Η διαμόρφωση της οδού Παραποτάμου, 
παράπλευρης της Λεωφόρου Καραμανλή, αποτελεί έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
πραγματικά δεν κατανοούμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης διαμόρφωσης. Θα προβούμε ωστόσο 
στην ανάληψη των καταλλήλων ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος (τοποθέτηση 
διαχωριστικών), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης και ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος. 
 

2. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα:  
«Προβλήματα από ρέμα που εκβάλλει μέσα σε οικίες στη Νέα Πολιτεία». 

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

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
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 Στις 17/6 στη Λάρισα πλημμύρισαν από την δυνατή βροχή σπίτια από ρέμα που υπάρχει 
πλησίον του Περιφερειακού δρόμου στην οδό Ηπιόνης στη Νέα Πολιτεία. Το ρέμα εκβάλλει μέσα 
σε παρακείμενο οικόπεδο και υπάρχει και σχετικό τσιμεντένιο γεφυράκι(έργο του Δήμου) που 
οδηγεί τη ροή των νερών μέσα στα σπίτια Οι ζημιές σε γυψοσανίδες και ηλεκτρολογικά ήταν 
μεγάλες γιατί το νερό έφτασε το 1,5 μέτρο. Οι ιδιοκτήτες με ενημέρωσαν ότι έχουν απευθυνθεί στη 
ΔΕΥΑΛ και αυτοί τους στέλνουν στον Δήμο(τεχνική υπηρεσία). Μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει 
απολύτως τίποτα, ενώ το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει αίτηση και 
το 2019 και το 2020 στην τεχνική υπηρεσία και έχουν έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
για τα μπάζα από προγενέστερο δημοτικό έργο. Το θέμα είναι τεράστιο και η προσωρινή λύση της 



αλλαγής φοράς του ρέματος επιτακτική. Θα προβείτε άμεσα σε αυτό το έργο ή θα παραμείνετε 
αδιάφοροι και σε μια επόμενη καταιγίδα θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα; 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
 
Υπήρξε έλεγχος του σημείου με την παρουσία του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου 

διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι αγωγοί διέλευσης των υδάτων (γεφυράκια) είναι γεμάτοι φερτά 
υλικά και υφίσταται τεράστιο πρόβλημα. Ως προς το συγκεκριμένο σημείο, έχοντας γνώση του 
θέματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν απομακρύνει τα μπάζα από την εσωτερική 
πλευρά του Περιφερειακού δρόμου Τρικάλων . Αναφορικά με την επίλυση του προβλήματος η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονεί μελέτη της Περιφερειακής οδού Τρικάλων και από την πλευρά μας, 
έχουμε επισημάνει τα προβλήματα στους μελετητές κατόπιν συναντήσεων. Η διευθέτηση της ροής 
των υδάτων θα γίνει στην εσωτερική πλευρά της Περιφερειακής οδού Τρικάλων μέσω δικών μας 
ενεργειών, καθώς αποτελεί ευθύνη του Δήμου Λαρισαίων, ώστε να υπάρξει μια προσωρινή 
επίλυσή του. 
 

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

Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος και ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» κ. Βαϊούλης 
Κωνσταντίνος. 
 

3. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 
«Στατικότητα κλειστού Γυμναστηρίου ΑΟΔΛ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 
191». 
 

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

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

 
 Θέλουμε να μας ενημερώσετε τι γίνεται με την πορεία επισκευών του κλειστού Δημοτικού 

Γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 και αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα 
στατικότητας; Να σας γνωρίσουμε ότι στο συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο(ΑΟΔΛ) αθλούνται 
οι αθλητικές ακαδημίες του Δήμου, χρησιμοποιείται ο χώρος από όμορο σχολείο για τους μαθητές 
και φυσικά εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιείται το πρωτάθλημα εργαζομένων του Δήμου, ο πιο 
πετυχημένος αθλητικός θεσμός με τεράστια συμμετοχή. Για να γίνουν όλες αυτές οι 
δραστηριότητες ειδικά φέτος μετά τα 2 χρόνια απραξίας λόγω του κορονοϊού θα πρέπει τον 
Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο όπως ήταν και η δέσμευση σας. Θα θέλαμε μια ειλικρινή απάντηση και 
ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα γιατί η αν δεν είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο τα προβλήματα θα 
είναι αλυσιδωτά. 

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

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά ανάφερε τα εξής: 
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Μετά την έγκριση της εκπονηθείσας μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού 
Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191, στο στάδιο της διαδικασίας για 



την ανάδειξη αναδόχου , διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται  οικοδομική άδεια. Στη διαδικασία των 
ενεργειών για έκδοση οικοδομικής άδειας, εκπονήθηκε η αναγκαία στατική μελέτη η οποία 
ανάδειξε πρόβλημα στατικής επάρκειας. Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς 
διαπραγμάτευση, ανατέθηκε σε εργολάβο η στατική αποκατάσταση του κλειστού Δημοτικού 
Γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191, και ταυτόχρονα διαπιστώθηκε και η ανάγκη 
αλλαγής στέγης. Θεωρούμε λοιπόν ότι έως το Σεπτέμβριο  θα έχουν αποκατασταθεί οι ενέργειες 
ώστε το κτίριο να είναι στατικά επαρκές ώστε να μπορεί να δοθεί για χρήση και στο διάστημα της 
περιόδου των Χριστουγέννων ή του Πάσχα θα ολοκληρωθεί και η απαιτούμενη αντικατάσταση της 
στέγης.  
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης 
Πόλης κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος. 
 

4. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 
με θέμα: «Πρόβλημα πάρκινγκ στην πόλη της Λάρισας». 
 

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

 
Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Γούλας Παναγιώτης συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  
 
Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα πάρκινγκ 

στην πόλη της Λάρισας το οποίο πολλάκις έχει επισημανθεί από όλες τις παρατάξεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Προτείνουμε ως προσωρινό πάρκινγκ το οικόπεδο του Πρώην ΙΚΑ- ΕΦΚΑ σήμερα , επί των οδών 
Ασκληπιού και Ηπείρου έκτασης 2.000Μ2 περίπου .  
Ο Δήμος θα πρέπει να ενοικιάσει το αναφερόμενο οικόπεδο ή ακόμη να το ανταλλάξει δίνοντας 
στον ΕΦΚΑ άλλο οικόπεδο και να προβεί στην δημιουργία απλού ελεγχόμενου πάρκινγκ , για την 
παραμονή των αυτοκινήτων 2-3 ώρες την ημέρα , χωρίς την δυνατότητα διανυκτέρευσης , αλλά 
ούτε ενοικίασης για μηνιαίο πάρκινγκ.   
Πιστεύουμε με την ολοκλήρωση και την λειτουργία του αναφερόμενου πάρκινγκ, θα δοθεί μία 
ανάσα για εκείνους που θα θελήσουν να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματα του κέντρου.  
Μεταφέροντας το αίτημα κατοίκων των συνοικιών εκτός του κέντρου, σας καλούμε να δώσετε μια 
λύση στο πρόβλημα αυτό, με την άμεση ενοικίαση και ασφαλτόστρωση του οικοπέδου και των 
λοιπών εργασιών για άμεση λειτουργία. 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης 
Πόλης κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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Το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων πάρκινγκ στην πόλη της Λάρισας είναι γνωστό  και γι΄αυτό 
το λόγο έχουν γίνει προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης. Όσον αφορά στο οικόπεδο του Πρώην 
ΙΚΑ- ΕΦΚΑ σήμερα , επί των οδών Ασκληπιού και Ηπείρου έκτασης 2.068 τ.μ. , αποτελεί πάγια 
θέση της Δημοτικής Αρχής η αξιοποίησή του. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής σήμερα, 
συνίσταται στην ανταλλαγή του συγκεκριμένου οικοπέδου με οικόπεδο πίσω από το Γηροκομείο, 
με ανάλογο συντελεστή δόμησης και περίπου ίδια αντικειμενική αξία, ώστε να: 



• Δημιουργηθεί η δυνατότητα νέου βιοκλιματικού κτιρίου, με σύγχρονες συνθήκες μελέτης, 
σε αποκεντρωμένη αλλά προσβάσιμη περιοχή για όλους και με καλύτερες συνθήκες για 
τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ.   

• Να αποδοθεί στην πόλη ένα οικόπεδο – κοινόχρηστος χώρος, πνεύμονας πρασίνου και 
• Να αξιοποιηθεί ο υπόγειος χώρος σε 2-3 στάθμες υπογείου για 200 περίπου αυτοκίνητα, σε 

αντίθεση με τον υπαίθριο χώρο που δεν θα ξεπερνάει τα 80 αυτοκίνητα. 
 
Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος και ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας 
Νικόλαος. 
 

5. Ερώτηση του κ. Μαμάκου Αθανασίου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: «Εγκατάλειψη 
της λίμνης στο πάρκο Αλκαζάρ». 
 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γούλας Παναγιώτης 
και Βαϊούλης Κωνσταντίνος. 

 
Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Μαμάκος Αθανάσιος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 
Εδώ και πολλούς μήνες έχει εγκαταλειφθεί πλήρως στην τύχη της η λίμνη που βρίσκεται στο 

πάρκο Αλκαζάρ. Αν και έγιναν αρχικά κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες η επακολουθήσασα 
αδράνεια των υπευθύνων τις ακύρωσε και αυτές. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια πολύ 
δυσάρεστη κατάσταση που έχει άμεσο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα του πάρκου. Ο επισκέπτης 
του πάρκου βλέπει μια άδεια τσιμεντένια δεξαμενή, όπου λιμνάζουν νερά και έχουν συσσωρευτεί 
σκουπίδια. 
Ερωτάται η δημοτική αρχή 
1. Γιατί εγκαταλείφτηκε η λίμνη στο πάρκο Αλκαζάρ; 
2. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη αξιοποίησης του σημαντικού αυτού σημείου στο πάρκο; 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών 
Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
 

Για τη λίμνη στο πάρκο Αλκαζάρ υπάρχει πρόβλημα συντήρησης, διότι το υπόβαθρο είναι 
προβληματικό και έχουν σημειωθεί κλοπές σε καλώδια, μηχανισμούς κλπ. Η υπηρεσία και το 
τμήμα Η/Μ βρήκε μια λύση για τα μηχανολογικά, με μόνωση καλωδίων και κινητούς μηχανισμούς. 
Για το υπόβαθρο έγινε μελέτη για μόνιμη λύση αλλά το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχουν νέα 
υλικά που θα προφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα. Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί χρηματοδότηση και 
μια ιδέα είναι το Πράσινο Ταμείο.  
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης και ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. 
Γαμβρούλας Νικόλαος. 
 

6. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης» με θέμα: «Διαχείριση αδέσποτων 
ζώων της πόλης».  
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Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γούλας Παναγιώτης 



και Βαϊούλης Κωνσταντίνος. 
 
Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος, κ. Γαμβρούλας Νικόλαος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
 
Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος από τότε που ο Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει σε σύμβαση 

συνεργασίας με δύο φιλοζωικά σωματεία της πόλης. Η συνεργασία έδινε τη δυνατότητα στα δύο 
φιλοζωικά σωματεία να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην περισυλλογή και την 
υιοθεσία των ζώων, με την διαχείριση των ζωων να παραμένει στα χέρια του δήμου. Με αφορμή 
αυτό, θα θέλαμε να καταθέσουμε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων της πόλης μας. 
Α) Θα θέλαμε από την αρμόδια αντιδήμαρχο μία ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
συνεργασίας, θα θέλαμε δηλαδή να μας παρουσιάσει στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) σχετικά με 
την πρόοδο της συνεργασίας του Δήμου με τα φιλοζωικά σωματεία. 
 
Β) Θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με τις στειρώσεις των αδέσποτων της πόλης. Πιο 
συγκεκριμένα i) πόσες στειρώσεις αδέσποτων ζώων πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα; ii) 
Αρκούν οι στειρώσεις που πραγματοποιούνται για την ουσιαστική διαχείριση των αδέσποτων της 
πόλης; 
 
Γ) Υπάρχει όχημα περισυλλογής των αδέσποτων; 

Δ) Τέλος, θα θέλαμε μία ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο κυνοκομείο της 
πόλης και αν προβλέπεται στο μέλλον ο Δήμος να προχωρήσει σε αναβάθμιση των υπηρεσιών του. 
 

Δόθηκε απάντηση από την Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας 
& Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Απρίλη Αγορίτσα (Ρίτα), η οποία εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
 
Α) Τα συμφωνητικά με τα φιλοζωικά σωματεία, δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να 
περισυλλέγουν αδέσποτα ζώα μέσα από τα διοικητικά όρια του Δήμου, να τα φέρνουν στο 
κυνοκομείο όπου εμβολιάζονται, αποπαρασιτώνονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά με τελικό 
στόχο, αυτά στη συνέχεια να δοθούν σε νέους ιδιοκτήτες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Ενδεικτικά, το 2019 δόθηκαν για υιοθεσία 118 σκυλιά και επανεντάχτηκαν 212, ενώ το χρονικό 
διάστημα από 1/7/2020 έως 30/6/2021 δόθηκαν για υιοθεσία 356 σκυλιά και επανεντάχτηκαν 120.  
Επιπλέον, μετά την ανάληψη υιοθεσίας ζώων, τα φιλοζωικά σωματεία σε πολλές περιπτώσεις 
αναλαμβάνουν τη στείρωση αυτών , τη θεραπεία τους, τους επαναληπτικούς εμβολιασμούς, 
αποπαρασιτώσεις, εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και εξειδικευμένα χειρουργεία.  
 
Β) Ο αριθμός των στειρώσεων σκύλων ανά εβδομάδα δεν είναι σταθερός, αλλά ποικίλλει ανάλογα 
με την ύπαρξη ή όχι, άλλων περιστατικών, όπως τραυματισμένα ζώα, μεγάλες τοκετοομάδες, 
επανέλεγχος ζώων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ζώα που απαιτούν χειρουργείο (ενδεικτικά 
αναφέρουμε κήλες, αποστήματα,  κτλ.) Ανά έτος, πραγματοποιούνται 220- 250 στειρώσεις σε 
αδέσποτους σκύλους.  
Κατά διαστήματα, γίνονται στειρώσεις και σε αδέσποτες γάτες, ο πληθυσμός των οποίων έχει 
αυξηθεί πάρα πολύ. Επιδίωξή μας είναι να στειρώνονται  τουλάχιστον 3-4 γάτες την εβδομάδα, 
προκειμένου να αμβλυνθεί έστω και λίγο το πρόβλημα του υπερπληθυσμού γατών.  
 
Γ) Η περισυλλογή των αδέσποτων από το συνεργείο του Δήμου πραγματοποιείται με όχημα του 
Δήμου, το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί με σύγχρονο όχημα τύπου βαν. Η προμήθεια του 
οχήματος έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2». 
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Δ) Στο κυνοκομείο , οι θάλαμοι φιλοξενίας των ζώων καθαρίζονται καθημερινά από το προσωπικό 
της καθαριότητας και κάθε εικοσαήμερο εφαρμόζεται γενική απολύμανση από επαγγελματία για 
την αποφυγή μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.  
Υπάρχει επίσης συμφωνία με την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για την 
αποδοχή και διαχείριση από το νοσοκομείο των ιατρικών αποβλήτων του χειρουργείου. 

Μετά από έγκριση του «Φιλόδημου 2», έχει γίνει προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής ζώων 
(κλουβιά, γάντια, κτλ) προς αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του παλαιού, εξοπλισμού για το 
ιατρείο και το χειρουργείο και επίκειται η υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο ώστε να 
ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης - ανακαίνισης του κτιρίου του κυνοκομείου (τοποθέτηση 
πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση μόνωσης, εκσυγχρονισμός αποχέτευσης κτλ) και 
διαμόρφωση χώρου νοσηλευτηρίου ασθενών ζώων τηρουμένων όλων των προδιαγραφών της 
νομοθεσίας και της κτηνιατρικής πρακτικής για την ασφαλή τους νοσηλεία. 
 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. 
Παπαδούλης Γεώργιος και ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 
Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης. 

 
 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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