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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 3η του μηνός Μαΐου, 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. 

18024/29-04-2022 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) Αλεξούλης 

Ιωάννης, 3) Απρίλη Αγορίτσα, 4) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Βούλγαρης Σωτήριος, 6) 

Δαούλας Θωμάς, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Δρυστέλλας 

Αθανάσιος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Μαβίδης 

Δημήτριος, 14) Μαμάκος Αθανάσιος, 15) Νασιώκας Παναγιώτης, 16) Νταής Παναγιώτης, 17) 

Ξηρομερίτης Μάριος, 18) Παπαδούλης Γεώργιος, 19) Παπαπαρίσης Απόστολος, 20) 

Παπαποστόλου Δημήτριος, 21) Πράπας Αντώνιος και 22) Σούλτης Γεώργιος  

 

 

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

Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 5) Γαμβρούλας 

Νικόλαος, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Γούλας Παναγιώτης, 9) 

Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 10) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) 

Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λώλος Αχιλλέας, 15) Μόρας Ευάγγελος, 16) 

Μπουσμπούκης Ιωάννης, 17) Νάρης Αλέξανδρος, 18) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 19) 

Παναγιώτου Ιωάννης, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 22) Σάπκας 

Παναγιώτης, 23) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 24) Τερζούδης Χρήστος, 25) Τζατζάκης Φώτιος, 26) 

Τσακίρης Μιχαήλ και 27) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εισέρχεται στη συζήτηση των ερωτήσεων 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. Παπαπαρίση Απόστολου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Διάθεση γραφείων στις παρατάξεις του Δήμου Λαρισαίων». 

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

Δημήτριος, Ζαούτσος Γεώργιος, Καλτσάς Νικόλαος και Ξηρομερίτης Μάριος.  

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

Παπαπαρίσης Απόστολος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

Νέος στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, λίγο μετά τις εκλογές, ενημερωνόμουν από 

όλες τις δημοτικές παρατάξεις ότι υπήρχε μία συμφωνία, μία πρόθεση, ένα αίτημα, προκειμένου να 

διατεθούν γραφεία στις δημοτικές παρατάξεις για να έχουν ένα χώρο να συναντιώνται. Ένα χώρο 

για να τους επισκέπτονται οι δημότες. Ένα γραφείο για να στέλνουν τυχόν επιστολές ή και 

παράπονα, οι δημότες.  

Άκουγα ότι όλοι συμφωνούσαν και ότι θα ήταν θέμα ολίγων μηνών να γίνει πράξη. 

Πέρασαν εβδομάδες, μήνες, χρόνια και ουδείς πλέον από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν 

αναφέρεται σε αυτό το θέμα. 

Το ξεχάσατε κ. πρόεδρε, ως παράταξη αναφέρομαι, φοβάστε κάτι ή να συμπεράνουμε ότι 

ισχύει κι εδώ «το τάξιμο δεν κοστίζει». Προσωπικά πάντως πιστεύω ότι κοστίζει. Κοστίζει στην 

αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου και αυτό όσο μικρό κι αν θεωρείται ως θέμα, οι δημότες μας το 

βλέπουν. 

 Κατόπιν των παραπάνω κύριε Πρόεδρε, ερωτώ: 

α. Που βρίσκεται το εν λόγω θέμα;  

β. Έχουν αρθεί κάποιες δυσκολίες που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν μετά από 

ερωτήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και από συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους;  

γ.  Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης πριν το καλοκαίρι;  

 
Δόθηκε απάντηση από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τάχο Δημήτριο, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: 

Επειδή το ερώτημα απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου , προσπάθησα 

να ενημερωθώ από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους και η απάντηση που πήρα για τη στέγαση των 

γραφείων των παρατάξεων ήταν ότι υπάρχουν τρεις δυνατότητες: 

1. Στο Ροδοπούλειο Ίδρυμα 

2. Στο Ίδρυμα Καρανίκα  

3. Στο Ίδρυμα Ζιαζιά, όπου θα γίνει και το ΚΕΠ 

Καταρχήν θα μπορούσε να ήταν μια λύση το Ροδοπούλειο. Αν και είναι μακριά θα είναι 

έτοιμο άμεσα. Δεύτερη λύση αποτελεί το Ίδρυμα Καρανίκα, που όπως ξέρετε έχουμε προβλήματα, 

πολλά γραφειοκρατικά θέματα. Τρίτη λύση είναι το Ίδρυμα Ζιαζιά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

όπου προκύπτουν γραφεία και με τη δημιουργία του ΚΕΠ. 

 Το Ροδοπούλειο είναι το μόνο άμεσα διαθέσιμο προς χρήση. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Γεώργιος Σούλτης, ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λάρισα 

Μπροστά΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Λαϊκή 

Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος και ο εκπρόσωπος της παράταξης 

΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Νασιώκας Παναγιώτης. 
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2. Ερώτηση του κ. Παπαπαρίση Απόστολου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα 

Μπροστά» με θέμα: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Λαρισαίων». 

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

Παπαπαρίσης Απόστολος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

Λίγο πριν τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές προβήκατε σε ασφαλτόστρωση ορισμένων 

δρόμων στην πόλη της Λάρισας αλλά και στον ευρύτερο Δήμο Λαρισαίων.  

 Όλες οι παρατάξεις τότε σας καταγγείλαμε ότι δεν έχετε σχέδιο και ότι οι ασφαλτοστρώσεις 

την περίοδο εκείνη είχαν ως σκοπό να εξαπατήσουν τους δημότες μας και να υφαρπάξετε την ψήφο 

τους. Εσείς υποστηρίζατε ότι η ασφαλτόστρωση θα συνεχιζόταν και ότι αυτή ήταν η αρχή ενός 

μεγαλύτερου πλάνου καλλωπισμού του Δήμου μας.  

Στην πράξη αποδείχτηκε ότι οι εργασίες αυτές ήταν προεκλογικού χαρακτήρα αφού λίγο 

μετά σταματήσαμε να βλέπουμε τα μηχανήματα ασφαλτόστρωσης σε κάθε περιοχή της πόλης. Ο 

στόχος επετεύχθη. Τι κι αν οι Λαρισαίοι καταστρέφουν τα αυτοκίνητά τους στους 

κατεστραμμένους δρόμους της Λάρισας.  

Αναρωτιέμαι είναι δυνατόν να μην είστε αποδέκτες παραπόνων; Βάρκα γιαλό τα 

αυτοκίνητα μας στους δρόμους σε κάθε συνοικία του Δήμου. Οι κακοτεχνίες δίνουν και παίρνουν. 

Λακούβες χάσκουν εδώ κι εκεί. Δεν είναι μόνον το κέντρο της Λάρισας και οι κεντρικοί δρόμοι ο 

Δήμος μας. 

 Για το καλό των δημοτών μας, ελπίζω να μην γίνουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές και να 

δούμε τα μηχανήματα στους δρόμους λίγο πριν τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είμαι σίγουρος ότι 

οι δημότες μας δε θα είναι το ίδιο ανεκτικοί. 

 Κατόπιν των παραπάνω κύριοι Αντιδήμαρχοι, ερωτώ: 

α. Πότε προτίθεσθε να ξεκινήσετε τις ασφαλτοστρώσεις στις συνοικίες του 

Δήμου μας;  

β. Έχετε κάποιο σχέδιο προτεραιοποίησης;  

γ.  Έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για το σκοπό αυτό;  

 

Δόθηκε απάντηση:  

1) από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Σούλτη 

Γεώργιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Καταρχήν δέχομαι την ερώτηση του κ. Παπαπαρίση και να δώσω γραπτά και αναλυτικά όλα τα 

στοιχεία, αλλά δεν δέχομαι ότι τα έργα ήταν μόνο προεκλογικά. 

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου όλων των ετών, από την προηγούμενη θητεία έως σήμερα, 

τα έργα τα τακτοποιούμε σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Τα έργα του ΣΒΑΚ που στην ουσία αφορούν το φτιάξιμο των δρόμων 

 Τα έργα σε γειτονιές 

 Εκτεταμένες συντηρήσεις του Δήμου 

 Ερωτηματικά που δεν αφορούν την παρούσα περίπτωση 

Α) Ας πάμε στο θέμα του ΣΒΑΚ,  

 ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι οδοί Ηπείρου, Μανδηλαρά, Μ. Αλεξάνδου, Ασκληπιού, 

Βενιζέλου, 

 το μεγάλο έργο που αφορά στους δρόμους της συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου όπου το 10 

με 15% υλοποιήθηκε προεκλογικά και το υπόλοιπο εξελίχθηκε μετά τις εκλογές και 

ολοκληρώθηκε μόλις τώρα, 

 εργολαβίες έτοιμες προεκλογικά υλοποιήθηκαν μετά τις εκλογές (Ιουστινιανού, 

Κολοκοτρώνη, Ρούσβελτ) η Νικηταρά ξεκινάει τώρα, 

 το έργο ΣΒΑΚ συνεχίζεται , θα βγάλουμε προκήρυξη για την Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Καρδίτσης, κυκλικός κόμβος μέχρι το ΑΤΑ και έχουμε έγκριση από την Περιφέρεια για τη 
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Βυζαντίου – Αιόλου και έτσι ολοκληρώνουμε ένα δακτύλιο. Αυτά όλα είναι πεζοδρόμια και 

δρόμοι. 

Β) Η αλλαγή του δικτύου της πόλης με πλήρη ασφαλτόστρωση από τη ΔΕΥΑΛ στις συνοικίες από 

την προηγούμενη θητεία. Είναι σε εξέλιξη η εργολαβία στις συνοικίες Νέα Σμύρνη, 

Φιλιππούπολη, Πυροβολικά και ξεκινάει στις συνοικίες Αγ. Αθανασίου και Αγ. Θωμά 

Γ) Στα χωριά Γιάννουλη και Φαλάνη ξεκίνησαν την προηγούμενη θητεία δύο εργολαβίες 

ασφαλτόστρωσης με πάρα πολλούς δρόμους και ολοκληρώθηκαν τώρα.  

Στα χωριά της Κοιλάδας ξεκίνησε έργο ανακατασκευής σε φώτα, δρόμους, πεζοδρόμια και σε 

όλα έγιναν ασφαλτοστρώσεις δρόμων. 

Στην Τερψιθέα μετά τις εκλογές προχωρήσαμε σε ανακατασκευή δρόμων πλατειών που 

υποδείχτηκαν από τον Πρόεδρο της Κοινότητας καθώς και ασφαλτόστρωση αγροτικών 

επιχειρήσεων. 

Τέτοιο πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης για αγροτικές επιχειρήσεις έχουμε υποβάλει και για τη 

Γιάννουλη και τη Φαλάνη. 

Υπάρχει πρόγραμμα 4.000.000 για αγροτική οδοποιία , έχει κατατεθεί πρόταση  

Στα χωριά της Κοιλάδας πήραμε προγράμματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης για πεζοδρόμια, 

πλάκες και άσφαλτο. 

Μελέτη για τον κυκλικό κόμβο και διόρθωση των δρόμων στη είσοδο της Φαλάνης και μεγάλη 

εργολαβία για συντηρήσεις δρόμου Γιάννουλη - Φαλάνη.  

 Στην πόλη είδαμε την αναγκαιότητα των συντηρήσεων και κάναμε ένα μεγάλο πρόγραμμα 

2.000.000 το οποίο τελείωσε στα μέσα της θητείας. Αμέσως μετά προχωρήσαμε σ΄ ένα μεγάλο 

έργο 4.000.000 για να πέσει άσφαλτος εκεί όπου δεν εντάσσονταν στο ΣΒΑΚ και δεν θα 

έμπαινε η ΔΕΥΑΛ. Δεύτερο κομμάτι ήταν στις επεκτάσεις της πόλης, Τούμπα, Ν. Πολιτεία που 

έπρεπε να συνοδευτούν και από άλλες εργασίες, είχαμε εργολαβία κρασπεδορείθρων, από τη  

ΔΕΥΑΛ σχάρες και μετά άσφαλτος. Αυτή η μεγάλη εργολαβία ξεκίνησε στην προηγούμενη 

θητεία και συνεχίζει μέχρι και τώρα σ΄ αυτή τη θητεία. Από αυτό το πρόγραμμα καλύφτηκε 

όπου υπήρχε ανάγκη για την ποδηλατοδρομία αλλά και όπου υπάρχουν ανάγκες για πάρκινγκ, 

όπως το πάρκινγκ στο Αλκαζάρ. 

Δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά προχωράμε με σειρά και παρεμβαίνουμε άμεσα όπου μας 

δηλώνεται και κρίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. 

Να πω ότι όλα αυτά έγιναν σε μια περίοδο κρίσης, αλλά δε χάσαμε ούτε μια πρόσκληση κι αυτό 

οφείλεται και στην υπηρεσία. 

Το παράπονο μου είναι ως προς την πολιτεία και θα προκαλέσω συζήτηση στα Υπουργεία και 

στην ΚΕΔΕ, διότι δεν μπορεί οι εταιρίες κοινωνικής ωφελείας να έρχονται να σκάβουν αφού 

ολοκληρώσουμε εμείς το έργο, κάτι το οποίο γίνεται με την άδεια της υπάρχουσας νομοθεσίας  

Αυτό είναι που δημιουργεί και την εικόνα που αναφέρει ο κ. Παπαπαρίσης. Πρέπει σύσσωμη η 

δημοτική αρχή και η αντιπολίτευση μαζί να φωνάξει γι αυτό το θέμα. 

 

2) από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Μαβίδη Δημήτριο, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα 

εξής: 

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΛ θα πω δυο πράγματα για ότι αφορά το έργο της ΔΕΥΑΛ, την 

Παρασκευή ξεκίνησε η ασφαλτόστωση στη Ν. Σμύρνη, έχουν πέσει 400.000τ.μ. άσφαλτος. 

Στη Φιλιππούπολη γίνονται εργασίες αποκατάστασης των δικτύων, θα ακολουθήσει 

ασφαλτόστρωση. Θα ξεκινήσουν εργασίες στον Αγ. Αθανάσιο και Αγ. Θωμά. 

Ασφαλτοστρώσεις έχουν γίνει στις συνοικίες και ολοκληρώθηκαν Αγ. Γεώργιος, Χαραυγή, 

Νεράιδα, Σταθμός, Παπασταύρου, Αγ. Σαράντα, Λαχανόκηποι και Ιπποκράτης.  

 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν ο εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λάρισα 

Μπροστά΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Μαμάκος Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Λαϊκή 
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Συσπείρωση΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδούλης Γεώργιος και ο εκπρόσωπος της παράταξης 

΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ δημοτικός σύμβουλος κ. Νασιώκας Παναγιώτης. 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


