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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.15 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση απαντήσεων γραπτών 

ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24237/03-06-2022 

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 18 του Νέου 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. 

 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αλεξούλης 

Ιωάννης, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 5) Γαμβρούλας Νικόλαος, 

6) Γούλας Παναγιώτης, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Καλτσάς Νικόλαος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 

10) Μαβίδης Δημήτριος, 11) Νασιώκας Παναγιώτης, 12) Ξηρομερίτης Μάριος, 13) Πράπας 

Αντώνιος, 14) Σούλτης Γεώργιος, 15) Τζατζάκης Φώτιος και 16) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2)  

Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Βούλγαρης Σωτήριος, 

6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης 

Δημήτριος, 10) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης 

Κωνσταντίνος, 13) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Κρίκης Πέτρος, 

16) Κυριτσάκας Βάιος 17) Λώλος Αχιλλέας, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μόρας Ευάγγελος, 20) 

Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νάρης Αλέξανδρος, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξυνοπούλου Ελένη 

– Μαρίνα, 24) Παναγιώτου Ιωάννης, 25) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 26) Παπαδούλης Γεώργιος, 

27) Παπαπαρίσης Απόστολος, 28) Παπαποστόλου Δημήτριος, 29)Ραπτοτάσιου Ουρανία, 30) 

Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) ) Τσακίρης 

Μιχαήλ. 

 

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

με θέμα: «Περίφραξη πεζοδρομίου στην οδό Γ. Σεφέρη 163 και 181». 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 

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

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,  μετά από καταγγελία 

πολιτών και επιτόπια επίσκεψη  μας στην οδό Γ. Σεφέρη, υπάρχουν δυο μονοκατοικίες με  

αριθμούς 163 και 181 αντίστοιχα  στις οποίες έγιναν  περιφράξεις του πεζοδρομίου κατά πλάτος 

2,00 Μ και κατά μήκος 15,00Μ , σχηματίζοντας περίκλειστες αυλές 30Μ2 περίπου εκάστη, 

κτισμένες κανονικά με μπετό και τοιχοποιία. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά κατήργησαν το 

πεζοδρόμιο και αφήσαν μόνο 0,3-0,5Μ για την διέλευση των δημοτών. 

Τα ερωτήματα για την παράταξη μας  είναι δύο. 
1ον)Μπορεί ο Δήμος Λαρισαίων να μην αποζημίωσε τους ιδιώτες για την επιφάνεια του οικοπέδου 

τους που έκαναν την περίφραξη και  

2ον)Παράνομα κάνανε την περίφραξη οι ιδιώτες των δύο μονοκατοικιών. 

Κατά την άποψη μας, αν ισχύει η 1η περίπτωση, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να κάνει αναγκαστική 

απαλλοτρίωση και να ελευθερωθεί ό χώρος γκρεμίζοντας τις περιφράξεις  και να αποζημιώσει τους 

ιδιώτες και αν ισχύει η 2η περίπτωση τότε, οι  ιδιώτες με εντολή της δημοτικής αρχής και με δικές 

τους δαπάνες να ελευθερώνουν το χώρο . 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Καλτσά Νικόλαο, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: 

 

Ως Δημοτική Αρχή και σε αγαστή συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους της Δ/νσης 

Πολεοδομίας, θα προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μας επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, για 

την ελευθέρωση του ιδιωτικού χώρου και την απόδοσή του στους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση θα 

υπάρξει γραπτή ενημέρωση.  

 

Παρενέβηκε στη συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ξηρομερίτης Μάριος. 

 

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

με θέμα: «Δημιουργία πλατείας στη συνοικία Ιπποκράτη». 

Την ερώτηση ανέλυσε ο εκπρόσωπος της παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη 

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

Η συνοικία του Ιπποκράτη είναι η μόνη συνοικία του Δήμου μας, που δεν έχει ούτε μία 

πλατεία. 

Κατά καιρούς οι εκάστοτε δημοτικές αρχής όπως και η δική σας, έχουν δημόσια δεσμευθεί 

να υλοποιήσουν το έργο αυτό, δίχως όμως κάποιο απτό αποτέλεσμα. 

Οι πολίτες της συνοικίας προφανώς και νοιώθουν δικαίως δυσαρεστημένοι με την 

κατάσταση αυτή. 

Σας ερωτούμε: 

Υπάρχει πράγματι σχεδιασμός για την υλοποίηση του έργου στον Ιπποκράτη, και αν ναι, ποιος 

είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής του; 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Βιώσιμης Κινητικότητας και Συστημάτων 

Έξυπνης Πόλης κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 
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Αποτελεί δίκαιο αίτημα των κατοίκων η δημιουργία πλατείας στη συνοικία Ιπποκράτη, 

καθώς για το λόγο αυτό υπάρχει δεσμευμένη ιδιοκτησία από το 1989. Αυτή την περίοδο 

βρισκόμαστε στη διαδικασία της εκπόνησης μελέτης για την αξιολόγηση όλων των δεσμευμένων 

χώρων. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

τροποποίησης του σχεδίου στη συγκεκριμένη περιοχή, στάλθηκαν στην Περιφέρεια η οποία 

επισήμανε την έλλειψη εγγραφής κωδικού.  

Στόχος μας είναι να μπει στο Πράσινο Ταμείο και στο επόμενο διάστημα να υπάρξει 

οικονομική δέσμευση, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.  

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης «Ορμή 

Ανανέωσης» κ. Γαμβρούλας Νικόλαος καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαβίδης Δημήτριος. 

 

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

Μπροστά» με θέμα: «"Διάνοιξη της οδού Τσιτσάνη και σύνδεση της οδού Καρδίτσης 

με την οδό Φαρσάλων». 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα 

Μπροστά”, κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

Μόνιμο αίτημα των κατοίκων των περιοχών, Νέας Πολιτείας-Πυροβολικών-Ανθούπολης 

είναι η διάνοιξη του τμήματος του στρατοπέδου που ξεκινάει από τη Νέα Πολιτεία και καταλήγει 

στην οδό Φαρσάλων .Στο παρελθόν επί δημαρχίας κ.ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ Κωνσταντίνου οι 

συζητήσεις με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με το αρμόδιο τμήμα του Ελληνικού Στρατού 

είχαν φτάσει στο σημείο να πωληθεί το τμήμα του στρατοπέδου στον Δήμο Λαρισαίων με ένα 

κόστος 250.000 ευρώ τμηματικά σε δόσεις καθώς και η υποχρέωση από τον δήμο να μετακινήσει 

μια γεώτρηση και να κάνει περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Βέβαια οι συζητήσεις σταμάτησαν όταν 

έγιναν δημοτικές εκλογές το 2014 και άλλαξε η Δημοτική Αρχή. 

Και η ερώτηση μου είναι η εξής: Τι ενέργειες έχει κάνει η Δημοτική σας αρχή από το 2014 έως 

σήμερα, σε ποιο σημείο βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση και αν έχετε σχεδιασμό και 

συγκεκριμένες προτάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο ώστε να υλοποιήσετε το έργο αυτό; 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας κ. Καλτσά Νικόλαο, ο οποίος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

 

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο κ. Δήμαρχος, ο 

Στρατηγός, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και με τη δική μου παρουσία για την υλοποίηση 

αυτού του έργου. Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημα του 

Δ. Λαρισαίων για τη διάνοιξη του τμήματος του στρατοπέδου που ξεκινάει από τη Νέα Πολιτεία 

και καταλήγει στην οδό Φαρσάλων. Το τμήμα της οδού Τσιτσάνη έως Ζακύνθου ανήκει στην 

κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, ενώ το υπόλοιπο αφορά ιδιώτες, οι οποίοι ήδη έχουν 

αποζημιωθεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με το μόνιμο αίτημα 

των κατοίκων των περιοχών, Νέας Πολιτείας-Πυροβολικών-Ανθούπολης.  

 

Παρενέβηκε στη συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαβίδης Δημήτριος. 

 

4. Ερώτηση του κ. Ξηρομερίτη Μάριου της Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα Μπροστά» 

με θέμα: «Χρηματοδότηση στο ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ (ΓΝΛ)». 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Λάρισα 

Μπροστά”, κ. Ξηρομερίτης Μάριος, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  
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Παρά τις φιλότιμες και άοκνες προσπάθειες της σημερινής διοίκησης του ΓΝΛ, η 

ξενοδοχειακή υποδομή και οι χώροι που προσεγγίζουν οι επισκέπτες , συνοδοί και εργαζόμενοι 

είναι τραγικοί. 

Εργάσθηκα και γνωρίζω εδώ και 25 χρόνια πως ήταν το νοσοκομείο μας και φυσικά μπορώ 

να κάνω σύγκριση .Φυσικά μετά από την τελευταία εμπειρία που είχα από την νοσηλεία ενός 

προσφιλούς  μου προσώπου  που νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες  μου δημιουργήθηκε ένα 

αίσθημα τεράστιας απογοήτευσης και λύπης . 

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η σημερινή διοίκηση έχει αγωνιστεί και έχει  καταφέρει να 

επενδύσει στην «καρδιά» του νοσοκομείου που είναι τα χειρουργεία του .Επίσης γνωρίζω ότι και 

σε άλλους χώρους ζωτικής σημασίας όπως οι ΜΕΘ έχουν γίνει τεράστια άλματα που σώζουν ζωές 

καθημερινά .. 

Η καθημερινή όμως διαχείριση των ανθρώπων (εργαζομένων, ιατρών νοσηλευτών, 

ασθενών )τόσο στους χώρους φιλοξενίας όσο και στους  εργασιακούς  χώρους νομίζω αδικούν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πραγματικά θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω ως απλός πολίτης , ως 

ιατρός και ως δημοτικός σύμβουλος όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζούνε κάθε μέρα στο ΓΝΛ 

και με το έργο τους διακονούν την Θεσσαλική κοινωνία σε τρομερά αντίξοες συνθήκες εργασίας .  

Οι ασθενείς με τον πόνο και την αγωνία τους , οι εργαζόμενοι που περνούν όλη τη ζωή τους 

σε αυτούς τους παραμελημένους χώρους καθώς και οι συνοδοί , έχουν ανάγκη και από ένα 

περιβάλλον αξιοπρεπές που να τονώνει την ψυχολογία τους, τη διάθεση τους και όχι να την 

καταρρακώνει. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι σήμερα η διοίκηση και οι διευθύνσεις των τμημάτων 

δίνουν αγώνα και προσφέρουν πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες ωστόσο είναι έκτακτη ανάγκη για 

ανακαίνιση των ξενοδοχειακών και εργασιακών χώρων σε όλα τα κτίρια .Είναι ντροπή όλων μας αν 

μείνουμε άπραγοι και δεν θέσουμε σε άμεση προτεραιότητα την χρηματοδότηση του ΓΝΛ .. 

ΣΗΜΕΡΑ! Πρέπει ως πολίτες και εν δυνάμει ασθενείς να διεκδικήσουμε ΤΩΡΑ την 

χρηματοδότηση αυτή . Οφείλουμε όλοι μαζί να πιέσουμε και να κινητοποιήσουμε τους 8 

βουλευτές του νομού μας ώστε το Υπουργείο Υγείας να προβλέψει τις μελέτες και τα κονδύλια που 

χρειάζονται! Γνωρίζοντας επίσης τις ευαισθησίες του Κώστα Αγοραστού πιστεύω ότι μια σύσκεψη 

φορέων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα φέρει αποτελέσματα και αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη! 

 

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

ανέφερε τα εξής:  

 

 Το θέμα της Χρηματοδότησης στο ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ (ΓΝΛ)», αφορά την πόλη και τις 

ζωές όλων των Λαρισαίων πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προτείνω να εισαχθεί ως θέμα σε επόμενη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων 

«Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» κ. Γούλας Παναγιώτης, «Ορμή Ανανέωσης» κ. 

Γαμβρούλας Νικόλαος καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαβίδης Δημήτριος. 
 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


