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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 15η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022, 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. 5476/11-02-2022 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 από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος 

Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) 

Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης 

Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) 

Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 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) Νάρης Αλέξανδρος, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής 

Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου 

Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37) Παπαπαρίσης Απόστολος, 

38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Πράπας Αντώνιος, 40) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 41) Σάπκας 

Παναγιώτης, 42) Σούλτης Γεώργιος, 43) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 44) Τζατζάκης Φώτιος, 45) 

Τσακίρης Μιχαήλ και 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) 

Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία και 3) Τερζούδης Χρήστος 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν οι κάτωθι ερωτήσεις: 

 

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

Μπροστά» με θέμα: «Αναβάθμιση δημοτικών κλειστών γυμναστηρίων». 

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

Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σούλτη Γεωργίου. 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζαούτσος Γεώργιος, 

Κρίκης Πέτρος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα Μπροστά”, κ. 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

1)Τα κλειστά δημοτικά σχολεία της Λάρισας επειδή έχουν λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας θα 

πρέπει να αντικατασταθούν με φώτα τεχνολογίας LED και για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 

για ποιοτικότερο φωτισμό. Στα γυμναστήρια που χρησιμοποιούνται από συλλόγους υπάρχει η 

διάθεση να αντικαταστήσουν οι ίδιοι άμεσα τους λαμπτήρες και να αφαιρεθεί το ποσό από τα 

κόμιστρα. 

Έχετε σκοπό να αναβαθμίσετε με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας τα κλειστά δημοτικά 

γυμναστήρια και με ποιο τρόπο; 

2)Το κλειστό γυμναστήριο του 7ου ΕΠΑΛ είναι ένα μεγάλο δημοτικό γυμναστήριο το οποίο με μια 

αλλαγή του πλαστικού δαπέδου με ξύλινο παρκέ θα γίνει άμεσα το ποιοτικότερο γυμναστήριο και 

οι μικροί αθλητές θα γυμνάζονται σε ένα σύγχρονο γήπεδο με κατάλληλες αγωνιστικές συνθήκες. 

Έχετε προγραμματίσει να κάνετε αλλαγές σε παρκέ στα δημοτικά κλειστά γυμναστήρια ;Και αν όχι 

,προτίθεστε άμεσα να κάνετε μελέτες ώστε να έχουμε σαν πόλη για τους μικρούς αθλητές της 

πόλης μας τις συνθήκες αυτές που να τους δίνουν το κίνητρο να κατευθύνονται στον αθλητισμό; 

3)Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας είναι από τα ελάχιστα σχολεία(αν όχι το μοναδικό) που δεν 

διαθέτουν κλειστό γυμναστήριο Σε συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων με ενημέρωσε ότι είχαν γίνει παλαιότερα ενέργειες να αγοραστεί το οικόπεδο που 

βρίσκεται μπροστά από τον αύλειο χώρο αλλά λόγω ότι ανήκει σε πτωχευμένο αγροτικό 

συνεταιρισμό και είναι δεσμευμένο δεν προχώρησε. 

Σας ερωτώ αν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με την δέουσα προσοχή ώστε να αγοράσετε το 

δεσμευμένο οικόπεδο και να ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο ή να μπορέσει να γίνει εντός του 

προαυλίου χώρου; 

 

Δόθηκε απάντηση από τους Αντιδημάρχους: 

Α) Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά 

ανέφερε τα εξής: 

Το θέμα των φωτιστικών είναι όπως αναφέρθηκε. 

Αναβαθμίσεις γίνονται πάντα όταν βρίσκεται πηγή χρηματοδότησης , ειδικά από το πρόγραμμα 

ενεργειακής αναβάθμισης έχουν γίνει αλλαγές σε φωτιστικά και δάπεδα. 

Δεν υπάρχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή αναβάθμισης.  

Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους υπεύθυνους του αθλητισμού και γενικά από την 

εκτελεστική επιτροπή. 

Για το 13ο Δημοτικό Σχολείο είναι πολύ μπερδεμένο και ούτε για αγορά δεν μπορούμε να 

συζητήσουμε. 

Για ένα καινούργιο γυμναστήριο αν υπάρχει χρηματοδότηση βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε 

μελέτη. 

Οι Σύλλογοι θα πρέπει να έρθουν να συζητήσουμε το θέμα. 

 

Β) Αντιδημάρχου Αθλητισμού κ. Αναστασίου Μιχαήλ, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
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Ήδη έχω μιλήσει με την κα Μπουμπίτσα (Τεχνική Υπηρεσία) για να δούμε προτάσεις των 

Συλλόγων που χρησιμοποιούν τα γήπεδα. 

 

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

Μπροστά΄΄ κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας 

Παναγιώτης, ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Νάρης Αλέξανδρος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Ορμή 

Ανανέωσης΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος Αχιλλέας, ο εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Λαϊκή 

Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος και οι Αντιδήμαρχοι κ. Δεληγιάννης 

Δημήτριος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.  

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

Μπροστά» με θέμα: «Κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Παλαιολόγου και 

Φαρσάλων με Ηρώων Πολυτεχνείου». 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζαούτσος Γεώργιος, 

Κρίκης Πέτρος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα Μπροστά”, κ. 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

 

1) Η οδός Παλαιολόγου από το ύψος του ΟΣΕ έως την οδό Υψηλάντου λόγω ότι είναι διπλής 

κυκλοφορίας και τα οχήματα σταθμεύουν και από τις δύο πλευρές του δρόμου είναι αδύνατον να 

περάσουν δύο οχήματα που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο 

πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής αυτής που αναγκάζονται να μένουν συνεχώς αρκετή ώρα 

μέχρι να κάνουν όπισθεν για να απεγκλωβιστούν. Οι ίδιοι οι κάτοικοι θεωρούν ότι στη μία πλευρά 

πρέπει να απαγορευτεί η στάθμευση και να μπουν πλαστικά κολωνάκια ή αλλιώς η μονοδρόμηση 

με έξοδο από ΟΣΕ προς Υψηλάντου για να μην δημιουργούνται αυτά τα κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

Σας ερωτώ τι σκοπεύετε να κάνετε για να διευκολύνετε την ποιότητα ζωής αυτών των κατοίκων; 

2) Στα φανάρια ΗΡΏΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ και Φαρσάλων η διάβαση πεζών και ανθρώπων με 

αμαξίδιο για να περάσουν από την πλευρά της Φαρσάλων απέναντι στο πεζοδρόμιο προς τον ΟΣΕ 

είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει σωστή διαγράμμιση και το πεζοδρόμιο δεν υφίσταται 

ώστε να διευκολύνει τους πεζούς. Θα πρέπει να υπάρξει επέκταση προς τα εμπρός του μεσαίας 

διάβασης με ανάλογη υποδοχή ώστε τα αναπηρικά αμαξίδια ή τα καροτσάκια με τα μωρά να 

περνούν σε μια ευθεία απέναντι τη διασταύρωση χωρίς να χρειάζεται να κάνουν ελιγμούς για να 

περάσουν απέναντι. 

Σάς ερωτώ αν έχετε σκοπό να κάνετε μια μικρή παρέμβαση ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση αυτών 

των ευαίσθητων ομάδων δημοτών. 

 

Δόθηκε απάντηση από τους Αντιδημάρχους: 

Α) Βιώσιμης Κινητικότητας και Συστημάτων Έξυπνης Πόλης κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο 

οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Για την όλη διαμόρφωση στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων είναι προσωρινές όποιες 

ρυθμίσεις θα κάνουμε, διότι έχει εγκριθεί το μεγάλο έργο Ηρώων Πολυτεχνείου – Καλλιθέας. 

Εκεί είναι κόμβος και θα διαμορφωθούν άλλες συνθήκες προσβασιμότητας . 

Επομένως αυτό που μπορούμε να δούμε, είναι κάποιες διαφοροποιήσεις στον χρόνο των 

φαναριών και για την οδό Παλαιολόγου αστυνόμευση για την παράνομη στάθμευση. 

Β) Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος συνοπτικά 

ανέφερε τα εξής: 

Η λύση που προτείνουμε είναι η μονοδρόμηση σε όλη την περιοχή. Το έχει δει η Υπηρεσία. 
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Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε η επικεφαλής της παράταξης ΄΄Λάρισα Μπροστά΄΄ 

κα Καραλαριώτου Ειρήνη. 

 

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

με θέμα: «Δυσοσμία από φρεάτια αποχέτευσης, που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας 

που διαμένουν επί της οδού Φιλελλήνων». 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζαούτσος Γεώργιος, 

Κρίκης Πέτρος και Παναγιώτου Ιωάννης. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επικεφαλής της 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 ένα σημαντικό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας που διαμένουν επί της οδού Φιλελλήνων, αλλά και οι 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. 

Στην ανωτέρω οδό υπάρχει έντονη δυσοσμία, που προέρχεται από τα φρεάτια αποχέτευσης. Η 

κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επαγγελματίες 

που δραστηριοποιούνται , οι περισσότεροι  εξ’ αυτών στον τομέα της εστίασης.  

Σας καλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λυθεί το ανωτέρω πρόβλημα. 
 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Μαβίδη Δημήτριο, ο οποίος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Το ζήτημα θα μπορούσε να απαντηθεί υπηρεσιακά.  

Σας ενημερώνω ότι η υπηρεσία έχει κάνει έλεγχο και δεν διαπιστώθηκε οσμή. Μέσα στο έτος 

πραγματοποιούνται τακτικές συντηρήσεις και έγιναν εργασίες αποκατάστασης φθορών και 

απόφραξη φρεατίων. 

 

4. Ερώτηση της επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 

Καραλαριώτου Ειρήνης με θέμα: « Μείωση του Τέλους χρήσης των σχολικών 

γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας». 

 

Την ερώτηση ανέλυσε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λάρισα Μπροστά» κ. 

Καραλαριώτου Ειρήνη, η οποία ανέφερε τα εξής:  

Με την υπ’αριθμ. 520/26-11-2015 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο Κανονισμός παραχώρησης 

σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους. Ο Κανονισμός , ως προς τα τέλη χρήσης των 

σχολικών γυμναστηρίων από Αθλητικούς Συλλόγους της Λάρισας αναφέρει : «Κάθε σύλλογος 

οφείλει είτε εφάπαξ είτε σε τρείς (3) δόσεις (μία ανά τρίμηνο) να πληρώσει ποσό ίσο με 120 € 

πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα 

εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων του 1ου Γυμνασίου- 1ου Λυκείου Λάρισας 

και του 15ου Γυμνασίου Λάρισας, εκεί το ποσό της ώρας θα είναι 180 € λόγω αναβάθμισης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων .»  

Με τις υπ’αριθμ. 641/2016, 721/2017 ,777/2018 643/2019 αποφάσεις του ΔΣ τροποποιήθηκε η 

520/2015 ΑΔΣ και αποφασίστηκε η μείωση του τέλους χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου 

Λαρισαίων από τους αθλητικούς συλλόγους, με το σκεπτικό ότι αυτή θα επιφέρει και αντίστοιχες 

μειώσεις στις συνδρομές των μελών των συλλόγων .Συγκεκριμένα αποφασίστηκε κάθε σύλλογος 

να πληρώσει ποσό ίσο με 80 € το έτος αντί των 120 € το έτος , πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες 

των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των 



Σελίδα 5 από 6 

 

σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 120 € αντί 

των 180 € .  

Με την υπ’αριθμ. 227/29-9-2020 απόφαση ΔΣ τροποποιήθηκε η 643/2019 ΑΔΣ και αποφασίσθηκε 

για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, επιπλέον μείωση κατά 50% στα 

τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν οι Αθλητικοί Σύλλογοι 

σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ. Δηλαδή , κάθε σύλλογος να πληρώσει ποσό ίσο με 40 € το 

έτος αντί των 80 € το έτος , πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση του 

γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία 

διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 60 € αντί των 120 € . Με την υπ’αριθμ. 331/21-

12-2021 ΑΔΣ τροποποιήθηκε η 520/2015 & 227/2020 Α.Δ.Σ και αποφασίσθηκε κάθε σύλλογος να 

πληρώσει ποσό ίσο με 80 € το έτος πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών κάνει χρήση 

του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία 

διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 120 €.  

Η δημοτική μας παράταξη , μετά την παραπάνω απόφαση του ΔΣ , έγινε δέκτης παραπόνων από το 

σύνολο των αθλητικών σωματείων της πόλης , που κάνουν χρήση των δημοτικών γυμναστηρίων , 

ότι ενώ η υγειονομική κρίση συνεχίζεται το ύψος των τελων χρήσης που αποφάσισε το ΔΣ , είναι 

το ίδιο με την περίοδο πριν την υγειονομική κρίση . Επιπροσθέτως , οι εκπρόσωποι των αθλητικών 

συλλόγων , ανέφεραν ότι λόγω της υγειονομικής ανασφάλειας τα παιδιά στους συλλόγους έχουν 

μειωθεί κατά 40% και συνεπώς αντίστοιχα έχουν μειωθεί και τα έσοδα .  

Επειδή η πανδημία του κορωνοϊού πυροδότησε μια κρίση με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά και 

απρόβλεπτες επιπτώσεις  

Επειδή θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν αντιλαμβανόμασταν ότι και ο τομέας του αθλητισμού δέχτηκε 

μεγάλο πλήγμα από την υγειονομική κρίση  

Επειδή η υγειονομική κρίση λόγω Covid19 συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κοινωνία μας  

Ζητούμε την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 331/21-12-2021 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για την 

εφαρμογή εκ νέου της υπ’αριθμ. 227/29-9-2020 απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου 

σύμφωνα με την οποία : για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19, επιπλέον 

μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν οι 

Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ . Δηλαδή , κάθε σύλλογος να πληρώνει 

ποσό ίσο με 40 € το έτος αντί των 80 € το έτος ,πολλαπλασιαζόμενο με όσες ώρες των 60΄ λεπτών 

κάνει χρήση του γυμναστηρίου την εβδομάδα εκτός των γυμναστηρίων των σχολικών 

συγκροτημάτων, τα οποία διαθέτουν παρκέ, όπου το ποσό της ώρας θα είναι 60 € αντί των 120 €.  

Ερωτάται η δημοτική αρχή :  
1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την υπ’αριθμ. 331/21-12-2021 ΑΔΣ και να ληφθεί νέα 

απόφαση που θα προβλέπει ότι για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση λόγω 

COVID-19, θα υπάρχει επιπλέον μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του 

Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 

ΑΔΣ ;  

 

Δόθηκε απάντηση από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων κ. Δαούλα Θωμά, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

 

Παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει μείωση κατά 50% στα τέλη χρήσης των γυμναστηρίων του 

Δήμου Λαρισαίων που πληρώνουν οι Αθλητικοί Σύλλογοι σύμφωνα με την αριθμ.643/2019 ΑΔΣ και τα 

κόστη ενέργειας έχουν εκτιναχθεί, πάντα υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης μιας συναινετικής λύσης στο 

ζήτημα αυτό. Είναι ανάγκη να υπάρξει συναίνεση μεταξύ των επικεφαλής ή των αντιπροσώπων τους 

μετά τη συγκρότηση της ΔΗΚΕΛ, ώστε να εκπέμπουμε ένα κοινό μήνυμα έναντι των συλλόγων αλλά 

και να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους για το εγγύς μέλλον.  

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Πρωτοβουλία 
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Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, , ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Νάρης 

Αλέξανδρος, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Λώλος 

Αχιλλέας και o Προέδρος της ΔΗΚΕΛ κ. Μόρας Ευάγγελος. 

 

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

με θέμα: «Μουσείο κούκλας». 

 

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

Λάρισα΄΄ κ. Γούλας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Όπως γνωρίζεται στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, εδώ και κάποια χρόνια, 

στεγάζεται το Μουσείο Κούκλας. 

Είναι ένα από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό, τέτοιου είδους μουσείο στη χώρα.  

Δυστυχώς, όμως, η λειτουργία του δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή, ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους επισκέπτες, όχι μόνο από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από την 

υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ερωτάτε η Δημοτική Αρχή, 

Είναι στις προθέσεις της η ανάδειξη του Μουσείου Κούκλας, και αν ναι ποιες ακριβώς ενέργειες 

προγραμματίζει για να επιτύχει το στόχο αυτό.  

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

συντομία ανέφερε τα εξής: 

 

Πράγματι ο χώρος του Μουσείου αποτελεί πρόβλημα καθώς  πλέον δεν επαρκεί και πρέπει οι 

κούκλες και το υλικό να μεταφερθούν σε μεγαλύτερη έκταση. Το Μουσείο Κούκλας βρίσκεται στο 

Μύλο του Παππά και η προβολή του, όπως και άλλων - για παράδειγμα το Μουσείο Σιτηρών και 

Αλεύρων - είναι τεράστια μέσω site, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και υπάρχει ακόμα και με 

εικονική ξενάγηση. Το Μουσείο Κούκλας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ανάμεσα στα 

ελάχιστα που υπάρχουν παγκοσμίως. Το ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ συνεργάζεται με κουκλοθιάσους απ’ όλο 

τον κόσμο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου που διοργανώνει, υπάρχουν επίσης 

συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Το Μουσείο Κούκλας λειτουργεί και με προοπτική παιδαγωγικού 

πλαισίου: γίνονται σεμινάρια, ξεναγήσεις, κατασκευή κούκλας, κουκλοθεατρικά παιχνίδια και είναι 

καθημερινές οι επισκέψεις χιλιάδων μαθητών και ενηλίκων από όλη την Ελλάδα. Τα Μ.Μ.Ε. έχουν 

κάνει τεράστια αφιερώματα. Προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων σας για να το αναδείξουμε 

ακόμα περισσότερο. 

 

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

Μπροστά΄΄ κ. Καραλαριώτου Ειρήνη και ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Κρίκης Πέτρος. 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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